
 



 การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

         ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ก - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

สารจาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษานีเ้ป็นกิจกรรมทางวิชาการท่ีมี
ความส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
ตลอดจนพฒันา    องค์ความรู้จากการวิจยัท่ีมีคณุภาพ ไปสูก่ารพฒันาและประยกุต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ทัง้
ต่อองค์กร สงัคมและประเทศชาติ การประชุมวิชาการครัง้นีไ้ด้เปิดโอกาสให้นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
ได้น าเสนอผลงานวิจัย    ต่อท่ีประชุม เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะชน อันจะท าให้เกิดการ
แลกเปลีย่นความคิดเห็นระหวา่งนกัวิจยัในสาขาวิชาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ในสถาบนัการศกึษาเดียวกนัและ
ระหวา่งสถาบนัการศกึษาอนัจะน าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพงานวิจยัตอ่ไป  

ดิฉัน หวงัเป็นอย่างยิ่งวา่การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ครัง้ท่ี 14 ปีการศึกษา 2562 จะเป็น
อีกก้าวหนึ่งท่ีเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลยัต่างๆ ตลอดจนผู้สนใจทุกท่านได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกนั และเพื่อเป็นการถ่ายทอดการสร้างสรรค์งานวิจัยอันสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัย
ไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลตอ่องค์กรของตนและสงัคมในอนาคต 

 

 

                                                                            
(รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์) 

อธิการบดี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 



 การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

         ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ข - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

สารจาก อธิการบดี  มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
 

การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยระดับบณัฑิตศึกษา ครัง้ที่ 14 ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นการจัด

ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และสมาพันธ์        

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ในวนัศกุร์ที่ 2 สงิหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยนัน้  นบัเป็นการเปิดช่องทาง

ให้นักวิจัยและนักวิชาการได้ร่วมกันใช้ภูมิปัญญา ความรู้ และประสบการณ์อันทรงคุณค่าในการแก้ไขปัญหา 

ผลกัดันและขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน ผมจึงขอฝากความหวังไว้ว่า 

แนวคิดในการเชื่อมโยงผลงานวิจยัและการพฒันาที่ก าลงัด าเนินการอยู่ และที่จะริเร่ิมต่อไปในอนาคต เพื่อน าไปสู่

การประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่ายอย่างเป็นรูปธรรม 

“ประโยชน์ของความรู้  มิใช่อยู่ในต ารา 

ขึน้หิง้ไม่น าพา   หลงัค้นคว้ามามากมาย 

แลกเปลีย่นเรียนจากกนั  ประโยชน์พลนัมีมากหลาย 

ต่อยอดผลพิรรณราย  สร้างค่าให้ไทยพฒันา”   

 

        

                                             (ดร.อาทิตย์  อไุรรัตน์) 
                      อธิการบดี มหาวิทยาลยัรังสติ 
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วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ค - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ง - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

สารจาก ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย 

 

 

 

สมาพันธ์ผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ไทย มีความชื่นชมต่อผู้ น าของสถาบันการศึกษา ที่ท่านสนับสนุน  
ต่อการคิดค้นผลงานวิจยัของนักศึกษา ตลอดจนให้ความส าคญัต่อทุนมนษุย์ ผลติบคุคลากร สนบัสนนุการเรียนรู้ 
เพื่อการพัฒนาประเทศไทยของเราให้เจริญเติบโต ก้าวหน้า ทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว 
ปัจจบุนันีค้วามทนัสมยั การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี ได้ก้าวไปไกลเกินกว่าท่ีคนยคุก่อนคิดไว้มาก ในระยะเวลา
ไม่กี่ปีที่ผ่านมา นกัพฒันาสามารถพฒันาคิดค้น ผลติ เคร่ืองมือสดุไฮเทคได้หลากหลาย อีกไม่นานการเห็นหุ่นยนต์ 
มาเดินปะปนกับมนุษย์ อาจจะไม่ใช่เร่ืองแปลกอะไร  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จะยิ่งเล็กลงและมีรูปร่างที่เปลี่ยนไป 
เทคโนโลยียานยนต์ทัง้หมด จะถกูควบคมุโดยคอมพิวเตอร์และไร้คนขับ รถยนต์ไฟฟ้าได้ถกูผลติมาทดแทนท่ี การ
ใช้รถพลงังานเชือ้เพลิง ความสามารถในการติดต่อสื่อสารผ่านทางเครือข่ายไร้สายอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
เชื่อมโยงถงึกนัทัว่โลกในยุคดิจิทัล การสร้างแอพพลเิคชัน่ต่างๆ ได้ถกูพฒันาและน ามาใช้เพื่ออ านวยความสะดวก 
ลดพลงังาน และต้นทุนการเปลี่ยนแปลงจะเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถงึ สิ่งของที่ เราใช้ในชีวิตประจ าวนั โทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟนถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เราสามารถรับจ่ายเงิน ท าธุรกรรมทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว  
การใช้โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน จะกลายเป็นสว่นหนึ่งของชีวิตประจ าวนั การบริการจดัสง่สนิค้าตามบ้านอาจจะ
เข้ามาแทนท่ีด้วยการใช้ระบบโดรน แทนการใช้คนขับขี่ยานพาหนะไปส่งของตามสถานท่ีต่างๆและจะมีนวัตกรรม
ต่างๆ ที่จะเกิดขึน้ตามมาอีกมากมาย 

ทางสมาพนัธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ขอให้การประชมุและแสดงผลงานวิจยัและนวตักรรมใหม่ของทุก
สถาบันครัง้ที่ 14 ประจ าปี 2562 นี ้ ในหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ “People of Tomorrow”  ประสบ
ความส าเร็จ สร้างบคุคลากรที่มีคณุภาพ และก่อเกิดประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติสบืไป 

 

 

(นายสวุิทย์  รัตนจินดา) 

ประธานสมาพนัธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย 
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วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - จ - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

สารจาก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
 การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยระดับบณัฑิตศึกษาที่มีขึน้ในทุกปีการศึกษาเป็นความ
ร่วมมือในการจัดงานระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์การทางวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย มหาวิทยาลยัรังสิต สถาบนัวิชาการป้องกันประเทศ และสมาพันธ์ผู้
ให้บริการโลจิสต์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ การเป็นเวทีส าคัญที่เปิดโอกาสให้เกิดการเผยแพร่
ผลงานวิจ ัย และการแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา 
โดยเฉพาะส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาที่จะสอดคล้องกับมาตรการที่ก าหนดไว้ใน
เกณฑ์มาตรฐานของการส าเร็จการศึกษา 
 การประชุมน าเสนอผลงานในครัง้นี ้เป็นการจัดการประชมุน าเสนอผลงานครัง้ที่ 14 ที่มี
ผลงานจากหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มบริหารและการจัดการ, กลุ่มศึกษาศาสตร์, กลุ่ม
สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์, กลุม่วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, และ กลุม่วิทยาศาสตร์สขุา
ภาพ บทความวิจยัทัง้หมดที่น าเสนอในที่ประชมุและตีพิมพ์ในเอกสารการประชมุสบืเน่ืองจากการ
ประชุมน าเสนอผลงานวิจัย(Proceedings) ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิของ
สาขาวิชา เพื่อให้บทความวิจยัมีคณุภาพ 
 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรังสติ  หวงัเป็นหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า การจดัการประชมุและ
เอกสารการประชมุครัง้นี ้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ เข้าร่วมงานและผู้สนใจทุกท่าน ซึ่งจะน าไปสู่การ
พัฒนาประเทศได้ในอนาคต  และในโอกาสนีข้อขอบคุณ คณะกรรมการอ านวยการ และ
คณะกรรมการฝ่ายอื่นๆ ทกุท่าน ที่ท าให้การประชมุวิชาการครัง้นี ้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของการจดังาน 

        

  (ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี  ศขุสาตร) 
        คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรังสิต 



 การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

         ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ฉ - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

สารจาก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยี ส่งผลให้องค์กรทุกภาคสว่น

จะต้องเตรียมความพร้อม และการปรับตวัผ่านแนวคิดรูปแบบใหม่ (Organizational Transformation) โดยส าหรับ

ภาคการศกึษานัน้มีความส าคญัอย่างยิ่งที่จะมีสว่นช่วยในการขับเคลือ่นความเปลีย่นแปลงให้เกิดขึน้ การด าเนินการ

วิจยัเพื่อพฒันาองค์ความรู้ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบติั (Practical research) จงึเป็นกลไกที่ส าคญัที่จะผลกัดันให้

เกิดการพฒันาและปรับปรุงองค์กรได้อย่างประสบความส าเร็จ 

ในฐานะของสถาบนัการศกึษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยมีความตัง้ใจเป็นอย่างยิ่งในการสนบัสนุนและ

สง่เสริมให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการศกึษาวิจยัระดบับณัฑิตศกึษาในการประชมุน าเสนอผลงานวิจัย

บณัฑิตศกึษาระดบัชาติ ครัง้ที่ 14 เพื่อให้สามารถน าองค์ความรู้ไปสูก่ารพฒันาประเทศไทยได้อย่างยัง่ยืน 

 

                                           

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพนัธ์  บวัวราภรณ์) 

           คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ช - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

The 14th UTCC National Graduate Research Conference 2019 

วันศุกร์ที่ 2  สิงหาคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 23 ชัน้ 7 ห้อง 23701 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด กลา่วรายงาน 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์ 
        คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
 กลา่วเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ 
                               อธิการบดีมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 ด าเนินรายการ โดย ดร.ฐิติกานท์ สจัจะบุตร 
09.30 – 10.45 น. หวัข้อบรรยายพิเศษ  “People of Tomorrow”  
 โดย  คณุชาคริต จนัทร์รุ่งสกลุ (คณุไวท์) 
           CEO บริษัท FireOneOne 
10.45 – 12.00 น. น าเสนอผลงาน 
12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 16.30 น. น าเสนอผลงาน 

 

 

    

 

 

 



 การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

         ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ซ - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

ตารางการน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ภาคบรรยาย 

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ห้อง 1  ห้อง 23201 เวลา 11.00 - 12.00 น. 
กลุ่มสาขาวชิา : M.Ed ภาษาอังกฤษเพ่ือวชิาชีพการบริหารการศกึษาศาสตร์ และภาวะผู้น า 

และผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 
 

ประธานห้องน าเสนอ : รองศาสตราจารย์ ดร.อุสา  สุทธิสาคร   

รหสั เวลาเร่ิม เวลาจบ บทความ ชื่อผู้น าเสนอบทความ 

RS12 11.00 11.15 
ร้ าน ค้ า โ ชห่ วยกับการอยู่ รอด ในยุค
เศรษฐกิจดจิิตอล 

กรณิกา  สริุยะกมล และฉตัรวรัญ องคสงิห์ 

RS16 11.15 11.30 
การปรับตวัของธุรกิจเคร่ืองเขียน จังหวดั
เชียงใหม ่

พรภรณี รจิตานนท์ และฉตัรวรัญ องคสงิห์ 

RS17 11.30 11.45 
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของ
องค์กรพฒันาเอกชน: กรณีศึกษาองค์กร
พฒันาเอกชนท่ีท างานด้านเอดส์ 

กฤษสยาม อารยะวงค์ไชย และฉตัรวรัญ องคสงิห์ 

RS24 11.45 12.00 
ปรากฏการณ์การส่ือสารการตลาดของผู้
ทรงอิทธิพลในธรุกิจในโลกออนไลน์ 

รมดิา โพธิกุลธร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

         ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ฌ - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

ห้อง 1  ห้อง 23201  เวลา 13.00 - 15.00 น. 
กลุ่มสาขาวชิา : M.Ed ภาษาอังกฤษเพ่ือวชิาชีพการบริหารการศกึษาศาสตร์ และภาวะผู้น าฯ 

 

ประธานห้องน าเสนอ : รองศาสตราจารย์ ดร.อุสา  สุทธิสาคร   

รหสั เวลาเร่ิม เวลาจบ บทความ ชื่อผู้น าเสนอบทความ 

SJ01 13.00 13.15 
รูปแบบความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัย
ท่ี มี อิ ท ธิพลต่ อ คว ามยั่ ง ยื น ขอ ง โ ร ง เ รี ย น
อาชีวศกึษาเอกชนในประเทศไทย 

แจ่มจนัทร์ อินนิวตัร์, ชยัณรงค์ สวุรรณสาร และ
วารุณี ลภันโชคดี 

SM01 13.15 13.30 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและจิตวิทยา
ศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับ
การจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณา
การ เร่ือง ผกักระเฉด        

เหมือนฝัน ทองดี และพรทิพย์ ศิริภทัราชยั 

RS20 13.30 13.45 
การศกึษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธี
การแปลจากเร่ืองสัน้ “ร้านหวัมมุ” 

ชนญัธิดา น่ิมนิรมานมงคล  
นครเทพ ทิพยศภุราษฏร์ และ 
สชุาดา นิมมานนิตย ์

RS25 13.45 14.00 

Using Role Play in Teaching Chinese 
Speaking Skills for A Special Purpose:  A 
Case Study of A Perfume Company in 
Thailand 

LINGYAO SONG  and  Nipapon 
Chalermnirundorn 

RS26 14.00 14.15 
The Use of Anchored Instruction for Chinese 
Speaking Skills:  A Case Study of Travel 
Agency Staff 

Mingyao Chen and  Nipapon 
Chalermnirundorn 

RS27 14.15 14.30 
The Application  of Drawings to Enhance 
Chinese Vocabulary Skills in Primary Three 
Thai Students     

Xiaoxing Liu and  Nipapon 
Chalermnirundorn 

RS28 14.30 14.45 
A Study of Chinese University Students’ 
Perceptions towards Thai Language in 
Yunnan Province, China 

Li Fang and  Nipapon Chalermnirundorn 

RS30 14.45 15.00 
The Development of Chinese reading ability 
using games and learning activities for 
grades 6 students 

Xiaolin Yang and  Nipapon 
Chalermnirundorn 

RS13 15.00 15.15 
การมีสว่นร่วมของประชาชนในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งยัง่ยืน ใน อ.เกาะพะงนั 
จ.สรุาษฎร์ธานี 

พรไพลิน ทวยเจริญ และอภิรัตน์ กงัสดารพร 



 การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

         ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ญ - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

ห้อง 2 ห้อง 23202 เวลา 11.00 - 12.00 น. 

กลุ่มสาขาวชิา : นิตศิาสตร์ และอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุตธิรรม 

ประธานห้องน าเสนอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์  ข าอ่อน 

รหสั เวลาเร่ิม เวลาจบ บทความ ชื่อผู้น าเสนอบทความ 

LW01 11.00 11.15 

การศกึษาเปรียบเทียบมาตรการคุ้มครองเงิน
รับลว่งหน้าจากผู้ใช้บริการระบบช าระเงิน
ของประเทศไทย และประเทศลาว 
กรณีศกึษาผู้ให้บริการการช าระเงินตกเป็น
บคุคลล้มละลาย 

Latsadanay Sengmany และณัฐริกา  แชน 

LW02 11.15 11.30 

กรณีศกึษาเปรียบเทียบมาตรการสง่เสริม
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการ
เข้าถึงแหลง่เงินทนุในระบบธนาคารของ
ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและธนาคารแห่งประเทศไทย 

Sonemaly Taipangnavong  และ 
ศริิญญา  ดสุตินานนท์ 

LW03 11.30 11.45 

การศกึษาเปรียบเทียบแนวทางการออก
ใบอนญุาตประกอบธรุกิจสถาบนัการเงินท่ี
ไมใ่ช่ธนาคาร กรณีศกึษาเฉพาะธรุกิจการให้
สนิเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ
ภายใต้การก ากับในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศ
ไทย 

Thipsavanh Phothisen และณัฐริกา  แชน 

LW04 11.45 12.00 
การจดัเก็บภาษีเพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะกบั
ความสอดคล้องทางวนิยัการเงินการคลงั 

มกุมณี มตุต๊ะ และศริิญญา  ดสุตินานนท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

         ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ฎ - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

ห้อง 2 ห้อง 23202 เวลา 13.00 - 15.15 น. 

กลุ่มสาขาวชิา : นิตศิาสตร์ และอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุตธิรรม 

ประธานห้องน าเสนอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์  ข าอ่อน 
 

รหสั เวลาเร่ิม เวลาจบ บทความ ชื่อผู้น าเสนอบทความ 

LW05 13.00 13.15 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลกรณีศึกษาการ
ประมวลผลข้อมลูโดยปัญญาประดิษฐ์ 

สิทธะพทุธทาสเทพ จกัรภพมหาเดชา  และ
ประพนัธ์พงษ์  ข าอ่อน 

LW06 13.15 13.30 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดของเลขานกุาร
บริษัทในบริษัทจดทะเบียนไทย 

ฐานิตา  ราชกวี และวีณา  อนสุรณ์เสนา 

LW07 13.30 13.45 
การคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ
ธนาคาร 

เอกณทั   สชุาติพนัธุ์  และ 
ประพนัธ์พงษ์ ข าอ่อน 

RS11 13.45 14.00 
ราชการส่วนภมิูภาคและการก ากบัดแูลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบทัว่ไป 

รวมพล ต้นสนุนัท์กลุ และ 
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคณุ 

RS15 14.00 14.15 

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเ งิน  : 
กรณีศึกษาค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เร่ือง 
การบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เร่ือง การ
ด าเนินการเก่ียวกบัทรัพย์สิน 

ณฐัธิดา ติตถะสิริ และญาดา  กาศยปนนัทน์ 

RS19 14.15 14.30 

ปัญหาและอุปสรรคของพนักงานสอบสวนใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 : ศึกษา
สถานีต ารวจภธูรเมืองสระแก้ว 

พิชชากร ภสูนัต์ 

RS21 14.30 14.45 
สิทธิจ าเลยในคดีอาญา ศึกษากรณี: ค่า
ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาที่
ได้รับความเสียหายจากกระบวนการยติุธรรม 

พรรณทิพย์ ดีทอง และญาดา  กาศยปนนัทน์ 

RS22 14.45 15.00 
ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการกระท า
ความผิดซ า้ของเดก็และเยาวชน 

ปภสัรา บตุรจินดา และญาดา  กาศยปนนัทน์ 

RS23 15.00 15.15 
มาตรการการเยียวยาผู้ เสียหายอันเกิดจาก
สินค้าไม่ปลอดภัย กรณีศึกษา: การเยียวยา
ความเสียหายทางจิตใจ 

กลุธิดา วิเชียริโชติ 
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วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ฏ - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

ห้อง 3 ห้อง 23203 เวลา 11.00 - 12.00 น.                                                         

กลุ่มสาขาวชิา : นิเทศศาสตร์ การออกแบบ คณะศลิปะและการออกแบบ คอมพวิเตอร์อาร์ต 
 

ประธานห้องน าเสนอ : อาจารย์ ดร.อัญชลี  พเิชษฐ์พันธ์ 

รหสั เวลาเร่ิม เวลาจบ บทความ ชื่อผู้น าเสนอบทความ 

MC01 11.00 11.15 
การใช้ ส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือการส่ือสาร
การตลาดในกลุม่ธรุกิจผู้เลีย้งกระบองเพชร 

อญัชลี หลอ่นิล และจนัทิมา เขียวแก้ว 

RS01 11.15 11.30 
การตัง้ช่ือและการส่ือความหมายของช่ือ
ภาพยนตร์ ไทยและ ช่ือภาษาไทยขอ ง
ภาพยนตร์อเมริกนั 

พีรภาส  จงตระกลู 

RS40 11.30 11.45 
การเล่าเร่ืองวิถีวฒันธรรมญ่ีปุ่ นในละครซีรีส์ 
เร่ือง อามะจงั สาวน้อยแห่งท้องทะเล 

ณัฐพล  หล้ามณี 

RS02 11.45 12.00 
การชบุชีวติโบราณสถานผา่นเทคนิค
แอนิเมชนั 3 มติ ิ

Taoyuan  Fang  และพศิประไพ  สาระศาลนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

         ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ฐ - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

ห้อง 3 ห้อง 23203 เวลา 13.00 - 15.15 น. 

กลุ่มสาขาวชิา : นิเทศศาสตร์ การออกแบบ คณะศลิปะและการออกแบบ คอมพวิเตอร์อาร์ต 

ประธานห้องน าเสนอ : อาจารย์ ดร.อัญชลี  พเิชษฐ์พันธ์ 

รหสั เวลาเร่ิม เวลาจบ บทความ ชื่อผู้น าเสนอบทความ 

RS06 13.00 13.15 
Technology humanization and the media 
paradigm change media 

Miquel Padré s González and Sridhar 
Ryalie 

RS29 13.15 13.30 
การศกึษามมุมองเพ่ือขยายการสมัผสัรับรู้ พมิพ์พชิชา กลีบล าเจียก และPaijit 

Ingsiriwat and Tnop Wangsillapakun 

RS32 13.30 13.45 
ทฤษฎีไมเ่ชิงเส้นส าหรับการส ารวจการเลา่เร่ือง อรญา จนัทร์เกต ุไพจิตร อิ่งศริิวฒัน์ และ 

David Schafer 

RS33 13.45 14.00 
องค์ประกอบการเลา่เร่ืองผา่นแสงและเงา ฐัชชนม์ วรพพิฒัน์ ไพจิตร อิ่งศริิวฒัน์ และ 

David Schafer 

RS34 14.00 14.15 
การรับรู้ถึงประโยชน์ของสงัคมเพ่ือบรรเทาความ
แออดัในเมืองเอก 

จิราย ุบญุเมฆ ธีรนพ หวงัศลิปคณุ  และ      
สวุทิย์ รัตนานนัท์ 

RS36 14.15 14.30 
การสร้างการรับรู้ของสังคมผ่านการเพิ่มมูลค่า
ของสิง่เหลือใช้ 

ณัฏฐ์กานต์ ลีอ้คัรภมู ิสวุทิย์ รัตนานนัท์ และ 
Sridharv Ryalie 

RS37 14.30 14.45 
การทดลองปรับเปล่ียนรูปแบบของขนมหวาน
จากประสบการณ์ 

นภษร รัฐธนานนัท์ ไพรจิตร อิ่งศริิวฒัน์ และ 
David Marc Schafer 

RS38 14.45 15.00 
การผอ่นคลายในห้องท างานสมยัใหม ่ กลัยาภสัร์ รสเิสฏฐ์กลุ วทิย์ รัตนานนัท์  และ 

Sridhar Ryalie 

RS39 15.00 15.15 
การผสมผสานความแตกต่างของเทคนิคเพ่ือ
เกิดเป็นแฟชัน่ 

เมริษา จิ๋วประดษิฐกลุ สวุทิย์ รัตนานนัท์ 
และ Sridhar Ryalie 

 

 

 

 

 

 



 การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

         ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ฑ - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

ห้อง 4 ห้อง 23204 เวลา 11.00 - 12.00 น. 
 

กลุ่มสาขาวชิา : บัญชี และวศิวกรรมการเงนิ 
 

ประธานห้องน าเสนอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา  หงษ์รัตนวงศ์ 

รหสั เวลาเร่ิม เวลาจบ บทความ ชื่อผู้น าเสนอบทความ 

RS05 11.00 11.15 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความเส่ียงท่ีเป็นระบบ
และอัตราส่วนทางการเงินกรณีบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
SET 100 

ผลัย์ศภุา หลงทอง และนิ่มนวล วเิศษสรรพ์ 

FE01 11.15 11.30 

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
พยากรณ์ผลตอบแทนราคาทองค า โลก
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
พยากรณ์ผลตอบแทนราคาทองค าโลกโดย
วิ ธีบูสแตรปและแบบจ าลองโครงข่าย
ประสาทเทียม 

ภริูพงศ์ อคัรานชุาต สมพร ป่ันโภชา และ 
บ ารุง พว่งเกิด 

FE02 11.30 11.45 
ความสัมพันธ์ระหว่างราคาหลักทรัพย์กับ
การขึน้เคร่ืองหมายจ่ายเงินปันผล (XD) 

วทนัยา ผอ่งประเสริฐ และภูมฐิาน รังคกลู
นวุฒัน์ 

FE03 11.45 12.00 

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเงินทุน
หมนุเวียนและความสามารถในการท าก าไร 
ซึ่งมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมวดธรุกิจพาณิชย์ 

นวพร  นาสมยนต์ และนงนภสั  แก้วพลอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

         ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ฒ - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

ห้อง 4 ห้อง 23204 เวลา 13.00 - 15.00 น. 
 

 
กลุ่มสาขาวชิา : บัญชี และวศิวกรรมการเงนิ 

 

ประธานห้องน าเสนอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา  หงษ์รัตนวงศ์ 

รหสั เวลาเร่ิม เวลาจบ บทความ ชื่อผู้น าเสนอบทความ 

FE04 13.00 13.15 
การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความเส่ียง สภาพ
คล่อง และผลตอบแทน ของหลักทรัพย์ท่ีอยู่ใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ชลิต ทองดี และภูมิฐาน รังคกูลนุวฒัน์ 

FE05 13.15 13.30 
การเปรียบเทียบแบบจ าลองการวัดมูลค่าความ
เส่ียง (VaR) และมูลค่าความเส่ียงแบบมีเง่ือนไข 
(CVaR): กรณีศกึษา ASEAN-5 

พีรชยา บ ารุงเดช และสมพร ป่ันโภชา 

FE06 13.30 13.45 

เปรียบเทียบการพยากรณ์อัตราแลกเปล่ียนของคู่
สกุลเงินต่างประเทศและการท าก าไรของกลยุทธ์
การลงทุน โดยใช้ตัวแบบ ARIMA และ GARCH : 
ก ร ณี ระหว่างคู่ สกุล เ งิน  AUD/USD EUR/USD 
GBP/USD USD/CAD CAD/CHF 

นครินทร์ แก้วศรีงาม และสมพร ป่ันโภชา 

FE07 13.45 14.00 
การท านายดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยโดยใช้การเรียนรู้ เชิงลึกผ่านกระบวนการ
โครงขา่ยประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลบั 

บญัญัติ เต็มกิจถาวร สมพร ป่ันโภชา และ  
บ ารุง พว่งเกิด 

FE08 14.00 14.15 
การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเส่ียงของ
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุน่ 

พิศทุธ์ิ บุญวฒันสนุทร สมพร ป่ันโภชา และ 
ธนโชติ บุญวรโชติ  

FE09 14.15 14.30 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท าก าไรจากการ
สร้างกระแสเงินสดของ EMA , MACD และ RSI บน
ระบบเทรด Grid Trading System ในตลาด FOREX 

ชวกร ปิยานนัทรักษ์ และสมพร ป่ันโภชา 

FE10 14.30 14.45 
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างดชันี
หลกัทรัพย์กลุม่ธนาคารกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

นิติกร ทวีโคตร และภูมิฐาน รังคกูลนุวฒัน์ 

FE11 14.45 15.00 
การศกึษาผลการด าเนินงานและจดัอันดบั จากการ
ลงทุนในกองทุนรวมดชันี (Index Fund) ในประเทศ
ไทย 

สรรพวฒัน์ อารีกุล สมพร ป่ันโภชา และ 
ธนโชติ  บุญวรโชต ิ

FE12 15.00 15.15 
การสร้างพอร์ตโฟลิโอเพื่อการลงทุนส าหรับนัก
ลงทุนทั่วไป ด้วยวิธีการคดัเลือกหลกัทรัพย์แบบ F-
Score 

ทนัตทตั พิทกัษ์ศกัด์ิพงศ์ สมพร ป่ันโภชา  และ
ธนโชติ  บุญวรโชต ิ

 



 การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

         ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ณ - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

ห้อง 5 ห้อง 23401 เวลา 11.00 - 12.00 น. 
 

กลุ่มสาขาวชิา : ดนตรี 
 

ประธานห้องน าเสนอ : อาจารย์ ดร.ไพบูลย์  บุณยเกียรติ 

รหสั เวลาเร่ิม เวลาจบ บทความ ชื่อผู้น าเสนอบทความ 

RS03 11.00 11.15 

วธีิการฝึกซ้อม และแนวทางการบรรเลงฟลตู 
เพ่ือการแสดงบทเพลง ปาร์ติตา ในกุญแจ
เสียง เอ  ไมเนอร์  ผลงานล าดับท่ี  1013 
ประพนัธ์โดย โยฮนัน์ เซบาสเตียน บาค 

ณัฐวฒุิ วงค์ศรีจนัทร์ และเดน่ อยู่ประเสริฐ 

RS04 11.15 11.30 
การตีความและแนวทางการฝึกซ้อม เบ
โทเฟน เปียโนโซนาตา หมายเลข 21 ล าดบัท่ี 
53 ในบนัไดเสียง ซี เมเจอร์ 

ธีระพงษ์ ช่วยปุง้ และเดน่ อยู่ประเสริฐ 

RS07 11.30 11.45 

เปรียบเทียบการบรรเลงทบูาของออยสเตียน 
บาดสวิคช์ ไอริค กิเยเดอวิคช์ และคอนส
แตนติน ฮาร์ทวิกช์ในบทเพลงทูบาคอนแชร์
โต ประพนัธ์โดย อาริด โพลว 

พศิีล ฉัว่สวุรรณ และเดน่ อยู่ประเสริฐ 

RS08 11.45 12.00 
การฝึกซ้อมทรัมเป็ตส าหรับการแสดงบท
เพลง โซนาตา หมายเลข 1 ส าหรับ ทรัมเป็ต
และเปียโน ประพนัธ์โดย อีริค อีวาเซนต์ 

วรพงศ์ วรรณดษิฐ์ และเดน่ อยู่ประเสริฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

         ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ด - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

ห้อง 5 ห้อง 23401 เวลา 13.00 - 13.45 น. 
 

กลุ่มสาขาวชิา : ดนตรี 
 

ประธานห้องน าเสนอ : อาจารย์ ดร.ไพบูลย์  บุณยเกียรติ 

รหสั เวลาเร่ิม เวลาจบ บทความ ชื่อผู้น าเสนอบทความ 

RS10 13.00 13.15 
บทประพันธ์เพลงเดอะไซเลนท์โซลส าหรับวง
ดนตรีแจ๊สออเคสตรา 

กมัปนาท นิลประดบั และเดน่ อยู่ประเสริฐ 

RS31 13.15 13.30 

การฝึกซ้อมเปียโนเพ่ือการแสดงเดี่ยวในบท
เพลงของ โยฮันน์ บาค: เพรลูดแอนด์ฟิวก์ใน
บันไดเสียงดีเมเจอร์ หมายเลข 874 ลูดวิก เบ
โทเฟน: โซนาตา หมายเลข 1 ล าดับท่ี 27 ใน
บนัไดเสียงอีแฟล็ตเมเจอร์ และ โคลด เดอบูซี: 
เอทดูหมายเลข 1 ในบนัไดเสียงซีเมเจอร์ 

จินตนา พสิทุธ์ิเสรีวงศ ์และเดน่ อยู่ประเสริฐ 

RS35 13.30 13.45 
การวเิคราะห์บทประพนัธ์เพลง “ดีพอิมเพรสชัน” 
ของวานิช โปตะวนิช 

วีรวฒัน์ นามนาค และวิบลูย์ ตระกลูฮุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

         ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ต - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

ห้อง 6 ห้อง 23402 เวลา 11.00-12.00 น. 
 

กลุ่มสาขาวชิา : บริหารธุรกิจ 
 

ประธานห้องน าเสนอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  เอ่ียมละออภักดี 

รหสั เวลาเร่ิม เวลาจบ บทความ ชื่อผู้น าเสนอบทความ 

RS14 11.00 11.15 

ปัจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ
และคณุสมบตัิของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจ ซื อ้ เค ร่ืองดื่ ม เก ลือแ ร่
ส ป อ น เ ซ อ ร์  ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาแคมเปญ
กิจกรรมการส่ือสารการตลาดชุดนักเตะทีม
ชาตไิทย 

วลัภา รามเรือง และสมุาลี สวา่ง 

RS18 11.15 11.30 
การพัฒนาแนวทางธุรกิจ เค ร่ืองส าอาง
ออนไลน์ 

วธิาน อรุโณทอง และอภิรัตน์ กงัสดารพร 

U01 11.30 11.45 
แนวทางการเพิ่มยอดบตัร VISA DEBIT ของ
ธนาคารออมสนิ สาขาท าเนียบรัฐบาล 

กฤตกิา โศภน และรวดิา วริิยกิจจา 

U02 11.45 12.00 
แนวโน้มการทางธุรกรรมผ่านช่องทาง Self 
Service Transaction 3 ไตรมาส ในปี 2561 
ของธนาคารออมสนิ สาขาบิก๊ซี กระบ่ี 

ณัฐสดุา คณุทวี และสวรส ศรีสตุโต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

         ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ถ - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

ห้อง 6 ห้อง 23402 เวลา 13.00-15.15 น. 
 

กลุ่มสาขาวชิา : บริหารธุรกิจ 
 

ประธานห้องน าเสนอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  เอ่ียมละออภักดี 

รหสั เวลาเร่ิม เวลาจบ บทความ ชื่อผู้น าเสนอบทความ 

U03 13.00 13.15 
การเพิ่มยอดจ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo ธนาคารออมสิน 
สาขาหนองมน จงัหวดัชลบรีุ 

ประดนินัท์  ทองทิพย์ และ 
ปราณี  เอ่ียมละออภกัด ี

U04 13.15 13.30 
ปัญหาการใช้บริการสินเช่ือโครงการธนาคาร
ประชาชนท่ีลดลงของธนาคารออมสนิสาขาเทิง 

วรรณ ปราศรัย และธีรนชุ พศูกัดิศ์รีกิจ 

U05 13.30 13.45 
การเพิ่มระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
ของลกูเรือสายการบนิไชน่าแอร์ไลน์ 

วไิลลกัษณ์ ส าราญมัน่คง 

U06 13.45 14.00 
แนวโน้มท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจลาออกของ
พนกังานสงักดักลุม่บริหารความเส่ียง 

สร้อยฟา้  กามนต์ และนงนภสั แก้วพลอย 

C01 14.00 14.15 
อิทธิพลของประสบการณ์การเข้าร่วมการตลาด
เชิงกิจกรรมของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด
(มหาชน) ของผู้บริโภคในจงัหวดัก าแพงเพชร 

กชกร วรเชษบญัชา และกิตตนินัท์ พนัธุมสตุ 

C02 14.15 14.30 
ความสัมพัน ธ์ ร ะห ว่ า ง แร ง จู ง ใจ ใ นก า ร
ปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนกังานบริษัท Mazda city 

กลุนนัท์ โป๊ะเงิน 

C03 14.30 14.45 
การศึกษาความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรม ท่ี เ ป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขวญัชยั สนิสมบตั ิและพศิมร กิเลนทอง 

C04 14.45 15.00 

ทศันคตติอ่สว่นประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
อิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้อาหารฟาสต์ฟู้ดเมนู
ไก่ทอดตราสินค้าแมคโดนัลของผู้ บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

จิรวฒัน์ ปานแดง 

C37 15.00 15.15 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ถึงความ
ง่าย การรับรู้ถึงประโยชน์ ทัศนคติในการซือ้ 
การบอกต่อและความไว้ใจต่อความตัง้ใจซือ้
ประกนัภยัผา่นระบบออนไลน์ 

นิลเนตร  แก้วโรจน์ และสริิพนัธ์  ดีศลิธรรม 



การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ท - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ห้อง 7 ห้อง 23403 เวลา 11.00-12.00 น.

กลุ่มสาขาวชิา : บริหารธุรกิจ 

ประธานห้องน าเสนอ : อาจารย์ ดร.ฐิตกิานท์  สัจจะบุตร 

รหสั เวลาเร่ิม เวลาจบ บทความ ชื่อผู้น าเสนอบทความ 

RS41 11.00 11.15 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซือ้เซร่ัมน า้มันมะพร้าวพิณนารา
ของผู้ ซือ้สินค้าและตัวแทนจ าหน่ายผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

อธิเมศร์ ธนาชยัสขุพฒัน์ และรุจาภา  แพง่เกษร

U07 11.15 11.30 

แนวทางการแ ก้ ไข ปัญหาราย ไ ด้จ าก
ค่าธรรมเนียมการให้บริการในกลุ่มธุรกิจ e-
Banking ของธนาคารออมสินไม่เป็นไปตาม
เปา้หมายท่ีธนาคารก าหนด 

ภทัรกร สรวสิตูร และวรรณรพี บานช่ืนวจิิตร 

U08 11.30 11.45 

แนวทางการแ ก้ ไข ปัญหาราย ไ ด้จ าก
ค่าธรรมเนียมจากการขายกองทุนของ
ธนาคารออมสินไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ธนาคารก าหนด 

ธีระวฒัน์ ขวญัพงษ์ดี และประสทิธ์ิ มะหะหมดั 

U09 11.45 12.00 

แนวทางการส่ือสารการตลาดเ พ่ือเพิ่ม
ย อ ดขายสลากดิ จิ ต อ ลอ อมสิ น ผ่ า น
แอพพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสิน 
เขตชลบรีุ 1 

นนัทพร  เขมสีดา และปราณี เอ่ียมละออภกัดี 



การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ธ - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ห้อง 7 ห้อง 23403 เวลา 13.00-15.15 น. 

กลุ่มสาขาวชิา : บริหารธุรกิจ 

ประธานห้องน าเสนอ : อาจารย์ ดร.ฐิตกิานท์  สัจจะบุตร 

รหสั เวลาเร่ิม เวลาจบ บทความ ชื่อผู้น าเสนอบทความ 

U10 13.00 13.15 
แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการของ
ธนาคารออมสนิ สาขากรมการกงสลุ 

อษุณี  ไวฉลาด และกิตตนิันท์ พนัธมุสตุ 

U11 13.15 13.30 
แนวทางการเพิ่มยอดผู้ ถือบตัรเครดิตธนาคารออม
สนิภาค 1 

ดวงกมล ทองสขุดี 

U12 13.30 13.45 
ปัญหาการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) 
ธนาคารออมสนิ ภาค 9 

วสนัต์ชยั ค ามงคล 

U13 13.45 14.00 
การศึกษาเพ่ือค้นหาแนวทางการเพิ่มยอดจ านวน
รายสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน
สาขาอนสุรณ์สถานแห่งชาต ิกรุงเทพมหานคร 

เนตรนภา รัตนจนัทร์ และ 
ศริิรัตน์ รัตนพทิกัษ์ 

GHB01 14.00 14.15 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการขอปรับปรุง
โครงสร้างหนีผ้า่นช่องทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ปัจจัยท่ี
มี ผลต่อ การตัดสินใจ ใ ช้บ ริการขอป รับปรุง
โครงสร้างหนีผ้า่นช่องทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
ของลูกค้าท่ีมีหนีค้้างช าระกับธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ 

นิชาภทัร โชตรัิตนา และ 
ณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์ 

GHB02 14.15 14.30 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการการ
ช าระเงินกู้ผ่านช่องทางบริการดิจิทัล ของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ กรณีศึกษาเคร่ืองรับช าระเงินกู้
อัตโนมัติ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สชีุวา คงมัง่ รวดิา วริิยกิจจา, 
ณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์ และ 
พนิตา สรุชยักลุวฒันา 

GHB03 14.30 14.45 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตัง้ใจใช้บริการเคร่ืองช าระ
เงินกู้ ไ ร้ เงินสด (QR Non Cash Payment)  ของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ธญัญพทัธ์ สหพงศ์ภสัร์ 
ฐิตกิานต์ สจัจะบตุร,  
ณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์ และพนิตา 
สรุชยักลุวฒันา 

GHB04 14.45 15.00 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่แนวโน้มความตัง้ใจใช้บริการ
สนิเช่ือแบบ Reverse Mortgage ในกรุงเทพมหานคร 

นพดล รุ่งด ารงค์ และ 
ฐิตกิานต์ สจัจะบตุร 



การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - น - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ห้อง 8 ห้อง 23404 เวลา 11.00-12.00 น. 

กลุ่มสาขาวชิา : บริหารธุรกิจ 

ประธานห้องน าเสนอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ  คณานุรักษ์ 

รหสั เวลาเร่ิม เวลาจบ บทความ ชื่อผู้น าเสนอบทความ 

RS42 11.00 11.15 
พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจซือ้ของ
ฝาก(สนิค้าบริโภค) ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

วริษฐา กิตตกิลุ และพชัร์หทยั จารุทวีผลนกุลู 

U14 11.15 11.30 
การแก้ปัญหาระบบและคณุภาพบริการของ
พนกังานธนาคารออมสนิ สาขาฉะเชิงเทรา 

นภิศา พงศ์สพุพตั และศภุสณัห์  ปรีดาวภิาต 

U15 11.30 11.45 
การศึกษาปัญหาหนีค้้างช าระ (NPLs) ของ
ธนาคารออมสนิเขตบรีุรัมย์ 

ฉรรตตฤณษ์ บญุล้น และบญุเลิศ จิตรมณีโรจน์ 

U16 11.45 12.00 
ปัญหาแนว โ น้มการลดลงขอ งรายไ ด้
คา่ธรรมเนียมเอทีเอ็มของธนาคารออมสนิ 

ทิวาพร  ตนภู 



การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - บ - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ห้อง 8 ห้อง 23404 เวลา 13.00-15.00 น. 

กลุ่มสาขาวชิา : บริหารธุรกิจ 

ประธานห้องน าเสนอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ  คณานุรักษ์ 

รหสั เวลาเร่ิม เวลาจบ บทความ ชื่อผู้น าเสนอบทความ 

C05 13.00 13.15 
ทัศนคติส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์หมูยอในอ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ณชิษณ์ สระทองนวน 

C06 13.15 13.30 
แนวทางการเพิม่ยอดขายสนิค้ากลุ่มข้าวไม่ขดัสี ใน
ตลาดค้าปลีกสมยัใหม ่

ณัฐพร  งามอนสุร และ 
ภษิูต วงศ์หลอ่สายชล 

C07 13.30 13.45 
การก าหนดกลยทุธ์เพ่ือแก้ปัญหาการส่งคืนสินค้าท่ี
ซือ้ผา่นอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคองค์กร RERATE 

ทศวรรษ ประเสริฐผล และ 
ประสทิธ์ิ มะหะหมดั 

C08 13.45 14.00 

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมใน
องค์การและความขัดแย้งในองค์การ กับความ
ผกูพนัในองค์การของพนักงานธนาคารออมสินใน
สงักดัภาค 5   

ธนภพ แก้วกระจ่าง และ 
ภษิูต วงศ์หลอ่สายชล 

GHB05 14.00 14.15 

การศกึษาปัญหา และการก าหนดกลยทุธ์ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (NPA : 
Non Performing Asset )  ของธนาคารอาค าร
สงเคราะห์ 

ธีศษิฏ์ อธินนัท์ 

GHB06 14.15 14.30 
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของ
ฝ่ายบริหารหนี ้กทม.และปริมณฑล 

ณปภชั  สจุิตพนัธ์ และ 
สทุธาวรรณ    จีระพนัธ ุซาโต้ 

GHB07 14.30 14.45 
ความพึงพอใจต่อระบบ Marketing Compute 
ส าหรับงานสินเช่ือของพนักงาน กรณีศึกษา กลุ่ม
สายงานนครหลวง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ธนชัพชัร์ สมบรูณ์ศลิป์ และ 
พนิตา สรุชยักลุวฒันา 

GHB08 14.45 15.00 

ปัจจัยด้านคุณลักษณะของนวัตกรรมและปัจจัย
ด้านพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้ บริการธรุกรรมทางการเงินผา่นช่องทาง Mobile 
Application Banking (GHB ALL) 

ปรียาพชัร เกียรตเิฉลมิพร  
ฐิตกิานต์ สจัจะบตุร  
ณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์ และ 
พนิตา สรุชยักลุวฒันา 



การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ป - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ห้อง 9 ห้อง 23405 เวลา 11.00-12.00 น. 

กลุ่มสาขาวชิา : บริหารธุรกิจ 

ประธานห้องน าเสนอ : อาจารย์ ดร.จรัชวรรณ  จันทรัตน์ 

รหสั เวลาเร่ิม เวลาจบ บทความ ชื่อผู้น าเสนอบทความ 

RS43 11.00 11.15 
การบริหารจัดการของหลักสูตรท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตร
นานาชาตมิหาวทิยาลยัรังสติ 

ปาริชาต รอดประเสริฐ  และเฉลมิพร  เยน็เยือก

U18 11.15 11.30 

ความพงึพอใจในการบริการของหน่วยทันตก
รรม และการลดความสูญเสียจากการจ่าย
ค่าตอบแทนทันตแพทย์รายชั่วโมง โดยท่ี
ผู้ ป่วยไม่มารับการรักษาตามจ านวนท่ีนัด
หมาย สถานพยาบาลธนาคารออมสิน 
ส านกังานใหญ่ 

วรรณพร ศริิวฒัน์ และวรรณรพี บานช่ืนวจิิตร 

U19 11.30 11.45 

กลยทุธ์ทางการตลาดเพิ่มยอดผู้ใช้บริการรับ
ฝากเงินนอกสถานท่ี ผ่านเค ร่ือง Smart 
Device ของธนาคารออมสินสาขาฮาร์เบอร์ 
มอลล์ แหลมฉบงั 

สริิพร ตนัตราธิปไตย 

U20 11.45 12.00 

กลยุทธ์การแก้ปัญหาการตัดสินใจใช้งาน
ระบบ Corporate Internet Banking กลุ่ม
องค์กรการเงินชุมชน ธนาคารออมสินภาค 
15 

นิตธิร  ปาลธนนนัทกลุ และอริสรา เสยานนท์ 



การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ผ - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ห้อง 9 ห้อง 23405 เวลา 13.00-15.00 น. 

กลุ่มสาขาวชิา : บริหารธุรกิจ 

ประธานห้องน าเสนอ : อาจารย์ ดร.จรัชวรรณ  จันทรัตน์ 

รหสั เวลาเร่ิม เวลาจบ บทความ ชื่อผู้น าเสนอบทความ 

U21 13.00 13.15 
การแก้ปัญหายอดขายวัตถุดิบทางเซรามิกลดลง
กรณีศกึษา บริษัท สยามเทคนิเคล เซรามคิ จ ากดั 

ประภสัสรา หมัน่มานะ และ 
นภวรรณ คณานรัุกษ์ 

U22 13.15 13.30 
แนวทางการแก้ปัญหาอัตราการเติบโตท่ีลดลงของ
ปริมาณเงินฝากธนาคารออมสนิ 

บษุบง โพธิสมภาร และ 
วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร 

U23 13.30 13.45 
แนวโน้มการลดลงของผู้ใช้บริการรถบริการเคล่ือนท่ี
ของธนาคารออมสนิ ภาค 15 

ศริประภา เจรียงโรจน์ และ 
อริสรา เสยานนท์ 

U24 13.45 14.00 
แนวทางการเพิ่มยอดสินเช่ือธนาคารประชาชนของ
ธนาคารออมสนิ สาขาท่าแพ จงัหวดัเชียงใหม่ 

อญัชลี อคัรชาญชยา และ 
ฐานิตา ฆ้องฤกษ์ 

C09 14.00 14.15 
การพัฒนากลยุทธ์ส าหรับธุรกิจทีวีดาวเทียมของ
บริษัท A 

ธนา ทวีปวรเดช และ 
ภษิูต วงศ์หลอ่สายชล 

C10 14.15 14.30 
กลยทุธ์เพิม่ยอดขายบริษัท โซลวอนฟูด้ส์ จ ากดั ธญัมน กล้ากสกิรณ์ และ 

ลดัดาวลัย์ เลขมาศ 

C11 14.30 14.45 

ประ โยช น์  (Utilitarian value)  ท่ี ส่ ง ผลต่อ การ
ตดัสินใจซือ้เก้าอีส้ านักงานของผู้บริโภคการศึกษา
ปัจจัยทางทัศนคติ ด้านคุณค่า เชิ งสุนท รียรส 
(Hedonic value) และคณุคา่เชิงอรรถ 

นงนภสั  วอ่งไว 

C12 14.45 15.00 
แนวทางการเพิ่มรายได้ กรณีศึกษา โรงงานเย็บผ้า
จฑุาเจิดพนัธ์ 

นพวรรณ แซ่หงอ และฐานิตา ฆ้องฤกษ์ 



การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ฝ - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ห้อง 10 ห้อง 23406 เวลา 11.00-12.00 น. 

กลุ่มสาขาวชิา : บริหารธุรกิจ 

ประธานห้องน าเสนอ : อาจารย์ ดร.ธฤตพน  อู่สวัสดิ์ 

รหสั เวลาเร่ิม เวลาจบ บทความ ชื่อผู้น าเสนอบทความ 

RS44 11.00 11.15 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและ
กลุ่มอ้างอิงท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ
สถานท่ีจัดงานแต่งงานของผู้ ใช้บริการใน
จงัหวดันนทบรีุ        

ภทัรพล เนตระชาต ิและพชัร์หทยั  จารุทวีผลนกุลุ

U25 11.15 11.30 
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การรักษาคนเก่งขององค์การ
ภาครัฐและภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

อษุา สงัขนาค และอนฉุัตร ช ่าชอง 

U26 11.30 11.45 
แนวทางการ เพิ่มยอดสิน เ ช่ื อ รายย่อย
ธนาคารออมสนิเขตราชวตัร 

สทิธิพล เพง็แจ่ม และศภุสณัห์ ปรีดาวภิาต 

U27 11.45 12.00 
แนวทางการเพิ่มยอดผู้สมัครใช้บริการบัตร
ออมสินวีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสิน 
สาขาชลบรีุ 

จิราย ุศวิลิยั และอศัวนิ  ปสธุรรม 



การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - พ - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ห้อง 10 ห้อง 23406 เวลา 13.00-15.00 น. 

กลุ่มสาขาวชิา : บริหารธุรกิจ 

ประธานห้องน าเสนอ : อาจารย์ ดร.ธฤตพน  อู่สวัสดิ์ 

รหสั เวลาเร่ิม เวลาจบ บทความ ชื่อผู้น าเสนอบทความ 

C13 13.00 13.15 
การเพิ่มยอดการจ าหน่ายเคร่ืองดื่ม ร้านชอบชา 
สาขาตลาดแจ่มแจ๋ว 

นลนีิ ชยัสโุรจน์ และผสุดี พลสารัมย์ 

C14 13.15 13.30 
การวิเคราะห์ปัญหาการขาดแคลนสินค้าคงคลัง
และแนวทางการลดการขาดแคลนสิน ค้าคง
คลงั  ของฝ่ายการตลาด บริษัท XXX จ ากดั 

ปฏิพล งามสขุ 

C15 13.30 13.45 
แนวทางการพฒันาศกัยภาพของพนักงานขายท่ีมี
ผลต่อยอดขายผลิตภัณฑ์กลุ่มลูกค้า Wealth ของ
องค์กร 

ปฐมพล  อ้นขวญัเมือง 

C16 13.45 14.00 
แนวทางการเพิ่มอัตราการเก็บผลผลิต (มะนาว) 
ของสวน xxx 

ปภาพร อุ่นจตัตรุพร 

GHB09 14.00 14.15 

ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดในการได้รับอนมุตัิสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต กทม.และ
ปริมณฑล โดยจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ (กลุ่มอาชีพ
อิสระ) 

ทชัชา ภู่เจริญ และ 
สทุธาวรรณ จีระพนัธ ุซาโต้ 
ณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์ และ  
ฐิตกิานต์ สจัจะบตุร 

GHB10 14.15 14.30 
ความพึงพอใจต่อคณุภาพการให้บริการของ Call 
Center ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

พรรณนิภา เกลาช ูและ 
ณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์ 

GHB11 14.30 14.45 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการจองคิว
ออนไลน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

รรัญรร ทองวฒันพร และ 
ณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์ 

GHB12 14.45 15.00 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้ระบบประมูล
ทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ออนไลน์ของลูกค้า
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

เฉลมิพล สวุรรณบปุผา  
พนิตา สรุชยักลุวฒันา  
ณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์ และ 
ฐิตกิานต์ สจัจะบตุร 



การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ฟ - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ห้อง 11 ห้อง 23501 เวลา 11.00-12.00 น. 

กลุ่มสาขาวชิา : บริหารธุรกิจ 

ประธานห้องน าเสนอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานิตา  ฆ้องฤกษ์ 

รหสั เวลาเร่ิม เวลาจบ บทความ ชื่อผู้น าเสนอบทความ 

RS45 11.00 11.15 
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบริการและกลุ่ม
อ้างอิงท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้อุปกรณ์กีฬา
ฟตุบอลของลกูค้าร้านโรมสปอร์ตบนเพจเฟสบุ๊ค 

ปรัชญา แก้วกาญจน์ และ 
พชัร์หทยั จารุทวีผลนกุูล 

U28 11.15 11.30 
การศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาการไม่ท าธุรกรรม
ทางการเงินของร้านค้า ท่ีลงทะเบียนผ่าน GSB 
PAY MERCHANT    

พศิณา  สวุรรณไตรย์ 

U29 11.30 11.45 
การปรับปรุงกระบวนการด้านการจัดการคลัง
พสัด ุ   ธนาคารออมสนิ (ซอยลาดพร้าว 99) 

รุ่งทิพย์  เจริญสขุ 

U30 11.45 12.00 

แนวทางแก้ไขปัญหายอดการใช้บริการบัตร 
VISA Debit ข อ ง ลู ก ค้ า ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น 
กรณีศึกษา:  เขตสุราษฏ ร์ธานี  1 จั งหวัด
สรุาษฏร์ธานี 

ปิยธิดา มลอุ่น 



การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ภ - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ห้อง 11 ห้อง 23501 เวลา 13.00-15.00 น. 

กลุ่มสาขาวชิา : บริหารธุรกิจ 

ประธานห้องน าเสนอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานิตา  ฆ้องฤกษ์ 

รหสั เวลาเร่ิม เวลาจบ บทความ ชื่อผู้น าเสนอบทความ 

C17 13.00 13.15 
สภาพความเ สียหายและแนวทางการลด
งบประมาณการจัดซือ้อุปกรณ์บริการบนโต๊ะ
อาหาร   

พงศกร  อภินนัท์ถาวร 

C18 13.15 13.30 
การก าหนดกลยทุธ์ในการแข่งขนัของธุรกิจร้านเบ
เกอร่ีกรณีศกึษาร้าน SC Bakery 

พงศธร ชาญวินิจถาวร และนภวรรณ คณานรัุกษ์ 

C19 13.30 13.45 
การบริหารความเส่ียงของธุรกิจตู้แช่ บริษัท ลคักี ้
สตาร์ ยนิูเวอร์แซล จ ากดั 

พฤทธิพงศ์ โพธิวราพรรณ และพีรพงษ์ ฟูศิริ 

C20 13.45 14.00 

การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
การส่งเสริมการตลาดและการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการตดัสินใจซือ้
ยางอัดขอบกระจกส าหรับงานก่อสร้าง ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

พลากรณ์ แท่นทอง และลดัดาวลัย์ เลขมาศ 

GHB13 14.00 14.15 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ช าระหนี เ้ งินกู้ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
เคร่ืองรับช าระเงินกู้  (LRM) ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ 

สวิุมล กนัคง ฐิติกานต์ สจัจะบุตร  
ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์ และพนิตา สรุชยักุลวฒันา 

GHB14 14.15 14.30 
การส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอด
เคาท์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการของธนาคาร 

พลอยขวญั สามคัคีมิตร ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์ 
สทุธาวรรณ จีระพนัธุ ซาโต้ และ  
ฐิติกานต์ สจัจะบุตร 

GHB15 14.30 14.45 
วัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งผลต่อการพฒันานวตักรรม
กรณีศึกษาธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ส านักงาน
ใหญ่) 

ธวชัชยั วรสถิตย์ และณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์ 

GHB16 14.45 15.00 

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีและส่วนประสม
ทางการตลาด 4C มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใ ช้ งานGHB Reward (e-Loyalty)  ของลูก ค้า
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สภุาภรณ์  ยิม้ใย และฐิติกานต์ สจัจะบุตร 



การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ม - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ห้อง 12 ห้อง 23502 เวลา 11.00-12.00 น. 

กลุ่มสาขาวชิา : บริหารธุรกิจ 

ประธานห้องน าเสนอ : อาจารย์ ดร.ศุภสัณห์  ปรีดาวภิาต 

รหสั เวลาเร่ิม เวลาจบ บทความ ชื่อผู้น าเสนอบทความ 

RS46 11.00 11.15 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
และคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ แม็คโคร 
สาขาคลองหลวง 

แพรทอง แก้วกาญจน์ และพชัร์หทยั จารุทวีผลนกุลู 

U31 11.15 11.30 
แนวทางการเพิ่มก าไรสุทธิธุ รกร รม
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศของธนาคาร
ออมสนิ 

นดารัตน์  มนรีูม และวรรณรพี บานช่ืนวจิิตร 

U32 11.30 11.45 
แนวทางการเพิ่มคณุภาพการบริการของ
ศนูย์ดแูลความงามหนึ่งโนแอล  
สาขาเอกมยั – รามอินทรา 

กฤษราภรณ์ ศรีมานนท์ และกิตตนินัท์ พนัธมุสตุ 

U33 11.45 12.00 
แนวทางการปรับปรุงแผนการจัดซือ้จัด
จ้าง (เฉพาะโครงการท่ี เป็นรายจ่ าย
ลงทนุ) ของธนาคารออมสนิ 

สริิภทัร วรธรรมดิลก 



การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ย - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ห้อง 12 ห้อง 23502 เวลา 13.00-15.00 น. 

กลุ่มสาขาวชิา : บริหารธุรกิจ 

ประธานห้องน าเสนอ :อาจารย์ ดร.ศุภสัณห์  ปรีดาวภิาต 

รหสั เวลาเร่ิม เวลาจบ บทความ ชื่อผู้น าเสนอบทความ 

C21 13.00 13.15 

การรับรู้คุณค่าและทศันคติของผู้บริโภคด้านสว่น
ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

พชัรชานนท์ อธิก้องเกียรติ และสวรส ศรีสตุโต 

C22 13.15 13.30 
การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการท่ีไม่เป็นระบบ 
ของอพาร์ทเมนท์บ้านเช่าXYZ 

พชัรพร ธีรพงส์ และฐานิตา ฆ้องฤกษ์ 

C23 13.30 13.45 

การศกึษาพฒันากระบวนการด าเนินงานของส่วน
ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา: กรมท่ีดิน 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 

ยศวีร์ วีร์รัศม์ิปภา และอศัวิณ ปสธุรรม 

C24 13.45 14.00 
การศึกษาการก าหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขนัของ
บริษัท MARGARITAS จ ากดั 

รังสิมา ชามีรส และฐานิตา ฆ้องฤทธ์ิ 

GHB17 14.00 14.15 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระยะเวลาคาดหวังในการช าระ
เ งินกู้ ของลูก ค้าธนาคารอาคารสงเคราะ ห์  
กรณีศกึษาพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ธนกิจ บวรรัตนปราณ และบุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ 

GHB18 14.15 14.30 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการพิสูจน์
และยืนยันตัวตน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital 
ID) ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
ส านกังานใหญ่ 

กิตติพนัธ์ุ จนัทร์สละ และรวิดา วิริยกิจจา 

GHB19 14.30 14.45 
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ
เพื่อท่ีอยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล 

ศิริประภา บรรจงชว่ย และรวิดา วิริยกิจจา 

GHB20 14.45 15.00 
การศึกษาความต้องการของลูกค้าในการใช้
บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ แบง่ตามวงเงินการขอสินเช่ือ 

ธีร์ทชั สิทธิศรี พนิตา สรุชยักุลวฒันา  
ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์ และรวิดา วิริยกิจจา 



การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ร - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ห้อง 13 ห้อง 23503 เวลา 11.00-12.00 น. 

กลุ่มสาขาวชิา : บริหารธุรกิจ 

ประธานห้องน าเสนอ : อาจารย์ ดร.ประเสริฐ  ศริิเสรีวรรณ 

รหสั เวลาเร่ิม เวลาจบ บทความ ชื่อผู้น าเสนอบทความ 

RS47 11.00 11.15 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
และคณุภาพการให้บริการท่ีสง่ผลต่อการ
ตดัสินใจเช่าแผงค้าขายของผู้ ค้าผกัและ
ผลไม้ในตลาดไท 

พมิพกิา กายทอง และพชัร์หทยั จารุทวีผลนกุลู 

U34 11.15 11.30 
แนวทางการเพิม่จ านวนผู้สมคัรใช้บริการ 
Internet Banking ของธนาคารออมสนิ 

กนัต์ บริบญุวงค์ และนงนภสั  แก้วพลอย 

U35 11.30 11.45 
ปัญหาจ านวนหนีค้้างช าระไม่เกิน 3 
เดื อน  (SM3)  ของศูน ย์ควบคุมและ
บริหารหนี ้เขตอทุยัธานี เพิม่ขึน้ 

กมลชนก เขม็ทอง 

U36 11.45 12.00 

ปัญหาการลดลงของรายได้ ท่ี ไม่ ใช่
ดอกเบีย้  (รายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการ) ของธนาคารออมสินสาขาหนอง
เบน ในช่วง 2 ปี ย้อนหลงั (ปี 2560 และ 
ปี 2561) 

อนวุรรณ โมราสขุ 



การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ล - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ห้อง 13 ห้อง 23503 เวลา 13.00-15.00 น. 

กลุ่มสาขาวชิา : บริหารธุรกิจ 

ประธานห้องน าเสนอ : อาจารย์ ดร.ประเสริฐ  ศริิเสรีวรรณ 

รหสั เวลาเร่ิม เวลาจบ บทความ ชื่อผู้น าเสนอบทความ 

C25 13.00 13.15 

การก าหนดกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบในการ
แข่งขันของธุรกิจให้บริการเช่ารถโดยสารไม่
ประจ าทางสองชัน้ปรับอากาศเพื่อทัศนาจร 
กรณีศกึษา หจก. เจริญทรัพย์ยานยนต์ 

รุจิเรข ศิลป์เจริญทรัพย์ และลดัดาวลัย์ เลขมาศ 

C26 13.15 13.30 
การศึกษาการลดข้อร้องเรียนลูกค้าและความพงึ
พอใจของลกูค้าท่ีมีตอ่ สวุรรณา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท 

วรรณชยั  เจริญศรี 

C27 13.30 13.45 
การก าหนดกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจระบบกล้องวงจร
ปิด กรณีศกึษา บริษัท ABC management จ ากดั 

วิชยั มีสีดา 

C28 13.45 14.00 
แรงจูงใจท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ 
อาคารราษฎร์บูรณะ 

ศรายธุ อ่ิมธรรมพร และผสุดี พลสารัมย์ 

GHB21 14.00 14.15 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือ ท่ีอยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ศนูย์บริการสินเช่ือนครหลวง 

เปรมฤดี พลูสวสัด์ิ รวิดา วิริยกิจจา  
ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์ และพนิตา สรุชยักุลวฒันา 

GHB22 14.15 14.30 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูก ค้า
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านกังานเขตกรุงเทพ-
ตะวนัตก 

ชานนท์ คงชาติ สทุธาวรรณ จีระพนัธุ ซาโต้      
ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์ และพนิตา สรุชยักุลวฒันา 

GHB23 14.30 14.45 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อจ านวนเงินคงค้างช าระหนีเ้งินกู้
สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของลูกค้าท่ีขอประนอมหนี ้
กบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

นภดล องัคณาวิศลัย์ และบุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ 

GHB24 14.45 15.00 
ปัจจยัด้านคณุภาพการให้บริการท่ีสง่ผลต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อาทิตยา เรืองเนตร และ 
สทุธาวรรณ จีระพนัธุ ซาโต้ 



การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ว - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ห้อง 14 ห้อง 23504 เวลา 11.00-12.00 น. 

กลุ่มสาขาวชิา : บริหารธุรกิจ 

ประธานห้องน าเสนอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา  ภู่สุวรรณรัตน์ 

รหสั เวลาเร่ิม เวลาจบ บทความ ชื่อผู้น าเสนอบทความ 

RS48 11.00 11.15 
ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงาน ห้างหุ้ นส่วน
จ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง 

กิตติช์ญาห์ พชัรภาคนิพงศ์ และกฤษฎา มฮูมัหมดั 

U37 11.15 11.30 
แนวทางการเพิ่มยอดสมาชิกใหม่ของธุรกิจ
ออกก าลงักาย : กรณีศึกษา Jetts 24 hour 
Fitness   

โศภชา เอ่ียมโอภาส และนภวรรณ คณานุรักษ์ 

C29 11.30 11.45 

การก าหนดกลยุท ธ์  การ รับ รู้ถึ งความ
ปลอดภัย รับรู้ความเป็นส่วนตัว ความ
ไว้วางใจเพื่อเพิ่มการใช้บริการคิวอาร์โค้ด
ของลกูค้า ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ศภุกิตต์ิ จ้อยพทุธ และศิริรัตน์ รัตนพิทกัษ์ 

C30 11.45 12.00 
กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบด้านการ
แข่งขันกลุ่มผลิตภัณฑ์ Beger ของห้าง
หุ้นสว่นจ ากดั ช.สงวน โฮมโปร 

สิทธิชยั รัชตวิศาลไกร 



การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ศ - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ห้อง 14 ห้อง 23504 เวลา 13.00-15.00 น. 

กลุ่มสาขาวชิา : บริหารธุรกิจ 

ประธานห้องน าเสนอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา  ภู่สุวรรณรัตน์ 

รหสั เวลาเร่ิม เวลาจบ บทความ ชื่อผู้น าเสนอบทความ 

C31 13.00 13.15 
การศึกษาและก าหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของร้าน Living Room 
Salon 

สทุธิดา กนัติชาวิวฒัน์ 

C32 13.15 13.30 
ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงตอ่การใช้บริการธนาคาร
ผ่านแอพพลิ เคชั่นบนโทรศัพท์ มือ ถือ  ของ 
ผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร 

สภุาภรณ์ สวุรรณรัตน์ 

C33 13.30 13.45 
ปัญหากระบวนการสั่งซือ้สินค้าล่าช้าของศูนย์
เคร่ืองมือกล ส านักงานก่อสร้างและบูรณะ ส านกั
การโยธา สงักดักรุงเทพมหานคร 

เสฐียรพงษ์ คงมี 

C34 13.45 14.00 แนวทางการลดสินค้าสญูเสียร้าน Farmer Fresh อภิญญา บวรกุลประเสริฐ 

C35 14.00 14.15 
วิเคราะห์สาเหตุของยอดรับบริจาคท่ีลดลงและ
น าเสนอแนวทางการเพิ่มยอดรับบริจาคให้เป็นไป
ตามเป้าหมายของ มลูนิธิ ก 

อรวรรณ บุญท้วม และผสุดี พลสารัมย์ 

C36 14.15 14.30 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของ
บริษัทหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

อาทิตยา ศิลปี และประสิทธ์ิ มะหะหมดั 

GHB25 14.30 14.45 

ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การยอมรับการใช้งานเทคโลยีใน
ก า ร น า ร ะ บ บ Intelligent Audit System ม า
ประยกุต์ใช้เพ่ือช่วยลดกระบวนการในการท างาน
ของธนาคาร 

พอเจตน์ สนัทราย และพนิตา สรุชยักุลวฒันา 

U17 14.45 15.00 
แนวทางการแก้ปัญหายอดบตัรเงินสดไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายของธนาคารออมสินเขตราชวตัร 

อนัธิกา คงแก้ว และรวิดา วิริยกิจจา 



การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ษ - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและความสามารถในการท าก าไร ซึ่งมีผลต่อราคา
หลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดธรุกิจพาณิชย์ 

นวพร  นาสมยนต์ และนงนภสั  แก้วพลอย 

448 

การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความเส่ียง สภาพคล่อง และผลตอบแทน ของหลกัทรัพย์ท่ีอยู่ในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ชลติ ทองดี และภมูฐิาน รังคกลูนวุฒัน์ 

458 

การเปรียบเทียบแบบจ าลองการวดัมลูคา่ความเส่ียง (VaR) และมลูคา่ความเส่ียงแบบมีเง่ือนไข (CVaR): 
กรณีศกึษา ASEAN-5 

พีรชยา บ ารุงเดช และสมพร ป่ันโภชา 

474 

เปรียบเทียบการพยากรณ์อัตราแลกเปล่ียนของคู่สกุลเงินต่างประเทศและการท าก าไรของกลยุทธ์การ
ลงทุน โดยใช้ตวัแบบ ARIMA และ GARCH : กรณีระหว่างคู่สกุลเงิน AUD/USD EUR/USD GBP/USD 
USD/CAD CAD/CHF 

นครินทร์ แก้วศรีงาม และสมพร ป่ันโภชา 

487 

การท านายดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้การเรียนรู้เชิงลกึผา่นกระบวนการโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลบั 

บญัญัต ิเตม็กิจถาวร สมพร ป่ันโภชา และ บ ารุง พว่งเกิด 

499 

การวเิคราะห์ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทนุรวมผสมแบบยืดหยุ่น 
พศิทุธ์ิ บญุวฒันสนุทร สมพร ป่ันโภชา และธนโชต ิบญุวรโชต ิ

508 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท าก าไรจากการสร้างกระแสเงินสดของ EMA , MACD และ RSI บน
ระบบเทรด Grid Trading System ในตลาด FOREX 

ชวกร ปิยานนัทรักษ์ และสมพร ป่ันโภชา 

525 

ความสมัพนัธ์เชิงดลุยภาพระยะยาวระหวา่งดชันีหลกัทรัพย์กลุม่ธนาคารกับปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
นิตกิร ทวีโคตร และภมูฐิาน รังคกลูนวุฒัน์ 

535 

การศึกษาผลการด าเนินงานและจัดอันดบั จากการลงทุนในกองทุนรวมดชันี ( Index Fund) ในประเทศ
ไทย 

สรรพวฒัน์ อารีกลุ สมพร ป่ันโภชา และธนโชต ิ บญุวรโชติ 

545 



การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ฮ - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

การสร้างพอร์ตโฟลโิอเพ่ือการลงทนุส าหรับนกัลงทนุทัว่ไป ด้วยวธีิการคดัเลือกหลกัทรัพย์แบบ F-Score 
ทนัตทตั พทิกัษ์ศกัดิพ์งศ์ สมพร ป่ันโภชา และธนโชต ิ บญุวรโชต ิ

554 

กลุ่มสาขาวชิาดนตรี 

วิธีการฝึกซ้อม และแนวทางการบรรเลงฟลตู เพ่ือการแสดงบทเพลง ปาร์ติตา ในกุญแจเสียง เอ ไมเนอร์ 
ผลงานล าดบัท่ี 1013 ประพนัธ์โดย โยฮนัน์ เซบาสเตียน บาค 

ณัฐวฒุิ วงค์ศรีจนัทร์ และเดน่ อยู่ประเสริฐ 

562 

การตีความและแนวทางการฝึกซ้อม เบโทเฟน เปียโนโซนาตา หมายเลข 21 ล าดบัท่ี 53 ในบนัไดเสียง 
ซี เมเจอร์ 

ธีระพงษ์ ช่วยปุง้ และเดน่ อยู่ประเสริฐ 

575 

เปรียบเทียบการบรรเลงทูบาของออยสเตียน บาดสวิคช์ ไอริค กิเยเดอวิคช์ และคอนสแตนตนิ ฮาร์ทวกิช์
ในบทเพลงทบูาคอนแชร์โต ประพนัธ์โดย อาริด โพลว 

พศิีล ฉัว่สวุรรณ และเดน่ อยู่ประเสริฐ 

587 

การฝึกซ้อมทรัมเป็ตส าหรับการแสดงบทเพลง โซนาตา หมายเลข 1 ส าหรับ ทรัมเป็ตและเปียโน ประพนัธ์
โดย อีริค อีวาเซนต์ 

วรพงศ์ วรรณดษิฐ์ และเดน่ อยู่ประเสริฐ 

600 

บทประพนัธ์เพลงเดอะไซเลนท์โซลส าหรับวงดนตรีแจ๊สออเคสตรา 
กมัปนาท นิลประดบั และเดน่ อยู่ประเสริฐ 

611 

การฝึกซ้อมเปียโนเพ่ือการแสดงเดี่ยวในบทเพลงของ โยฮันน์ บาค: เพรลูดแอนด์ฟิวก์ในบันไดเสียงดี
เมเจอร์ หมายเลข 874 ลดูวิก เบโทเฟน: โซนาตา หมายเลข 1 ล าดบัท่ี 27 ในบนัไดเสียงอีแฟล็ตเมเจอร์ 
และ โคลด เดอบซีู: เอทดูหมายเลข 1 ในบนัไดเสียงซีเมเจอร์ 

จินตนา พสิทุธ์ิเสรีวงศ์ และเดน่ อยู่ประเสริฐ 

623 

การวเิคราะห์บทประพนัธ์เพลง “ดีพอิมเพรสชนั” ของวานิช โปตะวนิช 
วีรวฒัน์ นามนาค และวบิลูย์ ตระกลูฮุ้น 

633 

กลุ่มสาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการและคณุสมบตัิของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้
เคร่ืองดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาแคมเปญกิจกรรม  
การส่ือสารการตลาดชดุนกัเตะทีมชาตไิทย 

วลัภา รามเรือง และสมุาลี สวา่ง 

644 

การพฒันาแนวทางธรุกิจเคร่ืองส าอางออนไลน์ 
วธิาน อรุโณทอง และอภิรัตน์ กงัสดารพร 

656 

แนวทางการเพิม่ยอดบตัร VISA DEBIT ของธนาคารออมสนิ สาขาท าเนียบรัฐบาล 
กฤตกิา โศภน และรวดิา วริิยกิจจา 

670 



การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - กก - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

แนวโน้มการทางธรุกรรมผา่นช่องทาง Self Service Transaction 3 ไตรมาส ในปี 2561 ของ 
ธนาคารออมสนิ สาขาบิก๊ซี กระบ่ี 

ณัฐสดุา คณุทวี และสวรส ศรีสตุโต 

680 

การเพิม่ยอดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสง่เสริมการตลาดผลติภณัฑ์ MyMo ธนาคารออมสนิ 
สาขาหนองมน จงัหวดัชลบรีุ 
ประดนินัท์  ทองทิพย์ และปราณี  เอ่ียมละออภกัดี 

690 

ปัญหาการใช้บริการสนิเช่ือโครงการธนาคารประชาชนท่ีลดลงของธนาคารออมสนิสาขาเทิง 
วรรณ ปราศรัย และธีรนชุ พศูกัดิศ์รีกิจ 

706 

การเพิม่ระดบัความพงึพอใจในการให้บริการของลกูเรือสายการบนิไชน่าแอร์ไลน์ 
วไิลลกัษณ์ ส าราญมัน่คง 

722 

แนวโน้มท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจลาออกของพนกังานสงักดักลุม่บริหารความเส่ียง 
สร้อยฟา้  กามนต์ และนงนภสั แก้วพลอย 

733 

อิทธิพลของประสบการณ์การเข้าร่วมการตลาดเชิงกิจกรรมของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั(มหาชน) ของ
ผู้บริโภคในจงัหวดัก าแพงเพชร 

กชกร วรเชษบญัชา และกิตตนินัท์ พนัธมุสตุ 

748 

ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานกับความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษัท Mazda 
city 

กลุนนัท์ โป๊ะเงิน 

756 

การศึกษาความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ขวญัชยั สนิสมบตั ิและพศิมร กิเลนทอง 

766 

ทศันคตติอ่สว่นประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้อาหารฟาสต์ฟูด้เมนูไก่ทอด 
ตราสนิค้าแมคโดนลัของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
จิรวฒัน์ ปานแดง 

775 

ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ถึงความง่าย การรับรู้ถึงประโยชน์ ทศันคตใินการซือ้ การบอกตอ่และ
ความไว้ใจตอ่ความตัง้ใจซือ้ประกนัภยัผา่นระบบออนไลน์ 

นิลเนตร  แก้วโรจน์ และสริิพนัธ์  ดีศลิธรรม 

781 

สว่นประสมทางการตลาดท่ีสง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้เซร่ัมน า้มนัมะพร้าวพณินาราของผู้ซือ้สนิค้าและ
ตวัแทนจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ 

อธิเมศร์ ธนาชยัสขุพฒัน์ และรุจาภา  แพง่เกษร 

794 



การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ขข - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

แนวทางการแก้ไขปัญหารายได้จากคา่ธรรมเนียมการให้บริการในกลุม่ธรุกิจ e-Banking ของธนาคาร 
ออมสนิไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายท่ีธนาคารก าหนด 

ภทัรกร สรวสิตูร และวรรณรพี บานช่ืนวจิิตร 

806 

แนวทางการแก้ไขปัญหารายได้จากคา่ธรรมเนียมจากการขายกองทนุของธนาคารออมสนิไมเ่ป็นไปตาม
เปา้หมายท่ีธนาคารก าหนด 

ธีระวฒัน์ ขวญัพงษ์ดี และประสทิธ์ิ มะหะหมดั 

816 

แนวทางการส่ือสารการตลาดเพ่ือเพิม่ยอดขายสลากดิจิตอลออมสนิผา่นแอพพลเิคชัน่ MyMo ของ
ธนาคารออมสนิ เขตชลบรีุ 1 

นนัทพร  เขมสีดา และปราณี เอ่ียมละออภกัดี 

827 

แนวทางการปรับปรุงคณุภาพการบริการของธนาคารออมสนิ สาขากรมการกงสลุ 
อษุณี  ไวฉลาด และกิตตนิันท์ พนัธมุสตุ 

838 

แนวทางการเพิม่ยอดผู้ถือบตัรเครดติธนาคารออมสนิภาค 1 
ดวงกมล ทองสขุดี 

846 

ปัญหาการจ าหน่ายทรัพย์สนิรอการขาย (NPA) ธนาคารออมสนิ ภาค 9 
วสนัต์ชยั ค ามงคล 

853 

การศกึษาเพ่ือค้นหาแนวทางการเพิ่มยอดจ านวนรายสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินสาขา
อนสุรณ์สถานแห่งชาต ิกรุงเทพมหานคร 

เนตรนภา รัตนจนัทร์ และศริิรัตน์ รัตนพทิกัษ์ 

862 

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจใช้บริการขอปรับปรุงโครงสร้างหนีผ้่านช่องทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ปัจจยัท่ีมีผล
ตอ่การตดัสนิใจใช้บริการขอปรับปรุงโครงสร้างหนีผ้า่นช่องทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
ของลกูค้าท่ีมีหนีค้้างช าระกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

นิชาภทัร โชตรัิตนา และณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์ 

874 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การยอมรับการใช้บริการการช าระเงินกู้ผา่นช่องทางบริการดจิิทัล ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ กรณีศกึษาเคร่ืองรับช าระเงินกู้อตัโนมตั ิของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สชีุวา คงมัง่ รวดิา วริิยกิจจา, ณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์ และพนิตา สรุชยักุลวฒันา 

886 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตัง้ใจใช้บริการเคร่ืองช าระเงินกู้ ไร้เงินสด (QR Non Cash Payment) ของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ 

ธญัญพทัธ์ สหพงศ์ภสัร์ ฐิตกิานต์ สจัจะบตุร, ณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์ และพนิตา สรุชยักลุวฒันา 

899 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่แนวโน้มความตัง้ใจใช้บริการสนิเช่ือแบบ Reverse Mortgage ในกรุงเทพมหานคร 
นพดล รุ่งด ารงค์ และฐิตกิานต์ สจัจะบตุร 

911 



การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - คค - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

พฤตกิรรมผู้บริโภคและปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีส่งผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ของฝาก(สนิค้าบริโภค) 
ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

วริษฐา กิตตกิลุ และพชัร์หทยั จารุทวีผลนกุลู 

923 

การแก้ปัญหาระบบและคณุภาพบริการของพนกังานธนาคารออมสนิ สาขาฉะเชิงเทรา 
นภิศา พงศ์สพุพตั และศภุสณัห์  ปรีดาวภิาต 

937 

การศกึษาปัญหาหนีค้้างช าระ (NPLs) ของธนาคารออมสนิเขตบรีุรัมย์ 
ฉรรตตฤณษ์ บญุล้น และบญุเลศิ จิตรมณีโรจน์ 

949 

ปัญหาแนวโน้มการลดลงของรายได้คา่ธรรมเนียมเอทีเอ็มของธนาคารออมสนิ 
ทิวาพร  ตนภ ู

960 

ทศันคตสิว่นประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์หมยูอในอ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ณชิษณ์ สระทองนวน 

972 

แนวทางการเพิม่ยอดขายสนิค้ากลุม่ข้าวไมข่ดัสี ในตลาดค้าปลีกสมยัใหม่ 
ณัฐพร  งามอนสุร และภษิูต วงศ์หลอ่สายชล 

979 

การก าหนดกลยทุธ์เพ่ือแก้ปัญหาการสง่คืนสนิค้าท่ีซือ้ผา่นอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคองค์กร RERATE 
ทศวรรษ ประเสริฐผล และประสทิธ์ิ มะหะหมดั 

986 

ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและความขดัแย้งในองค์การ กับความผกูพนัใน
องค์การของพนกังานธนาคารออมสนิในสงักดัภาค 5   

ธนภพ แก้วกระจ่าง และภษิูต วงศ์หลอ่สายชล 

998 

การศกึษาปัญหา และการก าหนดกลยทุธ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (NPA : Non 
Performing Asset ) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ธีศษิฏ์ อธินนัท์ 

1010 

แนวทางในการเพิม่ประสทิธิภาพการให้บริการของฝ่ายบริหารหนี ้กทม.และปริมณฑล 
ณปภชั สจุิตพนัธ์ และสทุธาวรรณ จีระพนัธ ุซาโต้ 

1021 

ความพงึพอใจตอ่ระบบ Marketing Compute ส าหรับงานสนิเช่ือของพนกังาน กรณีศกึษา กลุม่สายงาน
นครหลวง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ธนชัพชัร์ สมบรูณ์ศลิป์ และพนิตา สรุชยักลุวฒันา 

1034 

ปัจจัยด้านคณุลกัษณะของนวัตกรรมและปัจจัยด้านพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ 
บริการธรุกรรมทางการเงินผา่นช่องทาง Mobile Application Banking (GHB ALL) 

ปรียาพชัร เกียรตเิฉลมิพร ฐิตกิานต์ สจัจะบตุร ณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์ พนิตา สรุชยักลุวฒันา 

1047 



การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - งง - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

การบริหารจัดการของหลกัสตูรท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาหลกัสตูรนานาชาติมหาวิทยาลัย
รังสติ 

ปาริชาต รอดประเสริฐ และเฉลมิพร  เยน็เยือก

1060 

ความพงึพอใจในการบริการของหน่วยทนัตกรรม และการลดความสญูเสียจากการจ่ายคา่ตอบแทน 
ทนัตแพทย์รายชัว่โมง โดยท่ีผู้ป่วยไมม่ารับการรักษาตามจ านวนท่ีนดัหมาย สถานพยาบาล 
ธนาคารออมสนิ ส านกังานใหญ่ 

วรรณพร ศริิวฒัน์ และวรรณรพี บานช่ืนวจิิตร 

1072 

กลยทุธ์ทางการตลาดเพิ่มยอดผู้ใช้บริการรับฝากเงินนอกสถานท่ี ผา่นเคร่ือง Smart Device ของธนาคาร
ออมสนิสาขาฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบงั 

สริิพร ตนัตราธิปไตย 

1083 

กลยุทธ์การแก้ปัญหาการตดัสินใจใช้งานระบบ Corporate Internet Banking กลุ่มองค์กรการเงินชมุชน 
ธนาคารออมสนิภาค 15 

นิตธิร  ปาลธนนนัทกลุ และอริสรา เสยานนท์ 

1090 

การแก้ปัญหายอดขายวตัถดุบิทางเซรามกิลดลงกรณีศกึษา บริษัท สยามเทคนิเคล เซรามคิ จ ากดั 
ประภสัสรา หมัน่มานะ และนภวรรณ คณานรัุกษ์ 

1098 

แนวทางการแก้ปัญหาอตัราการเตบิโตท่ีลดลงของปริมาณเงินฝากธนาคารออมสนิ 
บษุบง โพธิสมภาร และวรรณรพี บานช่ืนวจิิตร 

1109 

แนวโน้มการลดลงของผู้ใช้บริการรถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสนิ ภาค 15 
ศริประภา เจรียงโรจน์ และอริสรา เสยานนท์ 

1121 

แนวทางการเพิม่ยอดสนิเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสนิ สาขาท่าแพ จงัหวดัเชียงใหม่ 
อญัชลี อคัรชาญชยา และฐานิตา ฆ้องฤกษ์ 

1127 

การพฒันากลยทุธ์ส าหรับธรุกิจทีวีดาวเทียมของบริษัท A 
ธนา ทวีปวรเดช และภษิูต วงศ์หลอ่สายชล 

1139 

กลยทุธ์เพิม่ยอดขายบริษัท โซลวอนฟูด้ส์ จ ากดั 
ธญัมน กล้ากสกิรณ์ และลดัดาวลัย์ เลขมาศ 

1148 

การศึกษาปัจจัยทางทัศนคติด้านคณุค่าเชิงสนุทรียรส (Hedonic value) และคณุค่าเชิงอรรถประโยชน์ 
(Utilitarian value) ท่ีสง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้เก้าอีส้ านกังานของผู้บริโภค 

นงนภสั  วอ่งไว 

1159 

แนวทางการเพิม่รายได้ กรณีศกึษา โรงงานเย็บผ้าจฑุาเจิดพนัธ์ 
นพวรรณ แซ่หงอ และฐานิตา ฆ้องฤกษ์ 

1169 



การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - จจ - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและกลุ่มอ้างอิงท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสถานท่ีจัดงาน
แตง่งานของผู้ใช้บริการในจงัหวดันนทบรีุ 

ภทัรพล เนตระชาต ิและพชัร์หทยั  จารุทวีผลนกุลุ

1179 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการรักษาคนเก่งขององค์การภาครัฐและภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

อษุา สงัขนาค และอนฉุตัร ช ่าชอง 

1195 

แนวทางการเพิม่ยอดสนิเช่ือรายย่อยธนาคารออมสนิเขตราชวตัร 
สทิธิพล เพง็แจ่ม และศภุสณัห์ ปรีดาวภิาต 

1206 

แนวทางการเพิม่ยอดผู้สมคัรใช้บริการบตัรออมสนิวีซ่า เดบติ ของธนาคารออมสนิ สาขาชลบรีุ 
จิราย ุศวิลิยั และอศัวนิ  ปสธุรรม 

1216 

การเพิม่ยอดการจ าหน่ายเคร่ืองดื่ม ร้านชอบชา สาขาตลาดแจ่มแจ๋ว 
นลนีิ ชยัสโุรจน์ และผสุดี พลสารัมย์ 

1230 

การวเิคราะห์ปัญหาการขาดแคลนสนิค้าคงคลงัและแนวทางการลดการขาดแคลนสนิค้าคงคลงั  ของฝ่าย
การตลาด บริษัท XXX จ ากดั 

ปฏิพล งามสขุ 

1243 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายท่ีมีผลต่อยอดขายผลิตภัณฑ์กลุ่มลูกค้า Wealth ของ
องค์กร 

ปฐมพล  อ้นขวญัเมือง 

1253 

แนวทางการเพิม่อตัราการเก็บผลผลติ (มะนาว) ของสวน xxx 
ปภาพร อุ่นจตัตรุพร 

1263 

ความพึงพอใจของลกูค้าท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการได้รับอนุมตัิสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต กทม.และปริมณฑล โดยจ าแนกตามกลุม่อาชีพ (กลุม่อาชีพอิสระ) 

ทชัชา ภู่เจริญ และสทุธาวรรณ จีระพนัธ ุซาโต้ ณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์ และ ฐิตกิานต์ สจัจะบตุร 

1272 

ความพงึพอใจตอ่คณุภาพการให้บริการของ Call Center ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
พรรณนิภา เกลาช ูและณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์ 

1281 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจใช้บริการจองควิออนไลน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
รรัญรร ทองวฒันพร และณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์ 

1290 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้ระบบประมลูทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ออนไลน์ของลกูค้าธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ 

เฉลมิพล สวุรรณบปุผา พนิตา สรุชยักลุวฒันา ณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์ และฐิตกิานต์ สจัจะบตุร 

1303 



การประชมุน าเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศกึษาระดบัชาติ 

ครัง้ที่ 14 ปีการศกึษา 2562 

วนัศกุร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - ฉฉ - จดัโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและกลุ่มอ้างอิงท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้อุปกรณ์กีฬาฟุตบอล
ของลกูค้าร้านโรมสปอร์ตบนเพจเฟสบุ๊ค 

ปรัชญา แก้วกาญจน์ และพชัร์หทยั จารุทวีผลนกุลู 

1317 

การศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาการไม่ท าธุรกรรมทางการเงินของร้านค้า ท่ีลงทะเบียนผ่าน GSB PAY 
MERCHANT    

พศิณา  สวุรรณไตรย์ 

1328 

การปรับปรุงกระบวนการด้านการจดัการคลงัพสัด ุธนาคารออมสนิ (ซอยลาดพร้าว 99) 
รุ่งทิพย์  เจริญสขุ 

1340 

แนวทางแก้ไขปัญหายอดการใช้บริการบตัร VISA Debit ของลกูค้าธนาคารออมสนิ กรณีศกึษา: 
เขตสรุาษฏร์ธานี 1 จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี 

ปิยธิดา มลอุ่น 

1352 

สภาพความเสียหายและแนวทางการลดงบประมาณการจดัซือ้อปุกรณ์บริการบนโต๊ะอาหาร 
พงศกร  อภินนัท์ถาวร 

1368 

การก าหนดกลยทุธ์ในการแขง่ขนัของธรุกิจร้านเบเกอร่ีกรณีศกึษาร้าน SC Bakery 
พงศธร ชาญวนิิจถาวร และนภวรรณ คณานรัุกษ์ 

1375 

การบริหารความเส่ียงของธรุกิจตู้แช่ บริษัท ลคักี ้สตาร์ ยนูิเวอร์แซล จ ากดั 
พฤทธิพงศ์ โพธิวราพรรณ และพีรพงษ์ ฟศูริิ 

1387 

การศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดด้านการสง่เสริมการตลาดและการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ท่ีส่งผล
ต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจซือ้ยางอัดขอบกระจกส าหรับงานก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

พลากรณ์ แท่นทอง และลดัดาวลัย์ เลขมาศ 

1397 

ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความพงึพอใจในการใช้บริการช าระหนีเ้งินกู้ทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ผา่นเคร่ืองรับช าระ
เงินกู้  (LRM) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สวุมิล กนัคง ฐิตกิานต์ สจัจะบตุร ณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์ และพนิตา สรุชยักลุวฒันา 

1405 

การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาท์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ตอ่การตดัสนิใจเลือกใช้
บริการของธนาคาร 

พลอยขวญั สามคัคีมติร ณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์สทุธาวรรณ จีระพนัธ ุซาโต้ และ 
ฐิตกิานต์ สจัจะบตุร 

1418 

วฒันธรรมองค์กรท่ีสง่ผลตอ่การพฒันานวตักรรมกรณีศกึษาธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ส านกังานใหญ่) 
ธวชัชยั วรสถิตย์ และณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์ 

1430 
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ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีและส่วนประสมทางการตลาด 4C มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน
GHB Reward (e-Loyalty) ของลกูค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สภุาภรณ์  ยิม้ใย และฐิตกิานต์ สจัจะบตุร 

1441 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบริการและคณุภาพการให้บริการท่ีสง่ผลตอ่ความพงึพอใจของผู้ ใช้บริการ 
แมค็โคร สาขาคลองหลวง 

แพรทอง แก้วกาญจน์ และพชัร์หทยั จารุทวีผลนกุลู 

1450 

แนวทางการเพิม่ก าไรสทุธิธรุกรรมปริวรรตเงินตราตา่งประเทศของธนาคารออมสนิ 
นดารัตน์  มนรีูม และวรรณรพี บานช่ืนวจิิตร 

1464 

แนวทางการเพิม่คณุภาพการบริการของศนูย์ดแูลความงามหนึ่งโนแอล สาขาเอกมยั – รามอินทรา 
กฤษราภรณ์ ศรีมานนท์ และกิตตนินัท์ พนัธมุสตุ 

1472 

แนวทางการปรับปรุงแผนการจดัซือ้จดัจ้าง (เฉพาะโครงการท่ีเป็นรายจ่ายลงทนุ) ของธนาคารออมสนิ 
สริิภทัร วรธรรมดลิก 

1485 

การรับรู้คณุคา่และทศันคตขิองผู้บริโภคด้านสว่นประสมทางการตลาดท่ีสง่ผลตอ่กระบวนการตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พชัรชานนท์ อธิก้องเกียรต ิและสวรส ศรีสตุโต 

1495 

การแก้ไขปัญหาการบริหารจดัการท่ีไมเ่ป็นระบบ ของอพาร์ทเมนท์บ้านเช่าXYZ 
พชัรพร ธีรพงส์ และฐานิตา ฆ้องฤกษ์ 

1506 

การศกึษาพฒันากระบวนการด าเนินงานของสว่นระบบงานคอมพวิเตอร์ กรณีศกึษา: กรมท่ีดนิ  
ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศ สว่นระบบงานคอมพวิเตอร์ 

ยศวีร์ วีร์รัศมิป์ภา และอศัวณิ ปสธุรรม 

1518 

การศกึษาการก าหนดกลยทุธ์เพ่ือการแขง่ขนัของบริษัท MARGARITAS จ ากดั 
รังสมิา ชามีรส และฐานิตา ฆ้องฤทธ์ิ 

1524 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระยะเวลาคาดหวงัในการช าระเงินกู้ ของลกูค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรณีศึกษา
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ธนกิจ บวรรัตนปราณ และบญุเลศิ จิตรมณีโรจน์ 

1534 

ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การยอมรับการใช้บริการพสิจูน์และยืนยนัตวัตน ด้วยวธีิอิเลก็ทรอนิกส์ (Digital ID) ของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านกังานใหญ่ 

กิตตพินัธุ์ จนัทร์สละ และรวดิา วริิยกิจจา 

1543 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล 

ศริิประภา บรรจงช่วย และรวดิา วริิยกิจจา 

1554 
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การศึกษาความต้องการของลกูค้าในการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
แบง่ตามวงเงินการขอสนิเช่ือ 

ธีร์ทชั สทิธิศรี พนิตา สรุชยักลุวฒันา ณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์ และรวดิา วริิยกิจจา 

1569 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและคณุภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าแผงค้าขาย
ของผู้ค้าผกัและผลไม้ในตลาดไท 

พมิพกิา กายทอง และพชัร์หทยั จารุทวีผลนกุลู 

1585 

แนวทางการเพิม่จ านวนผู้สมคัรใช้บริการ Internet Banking ของธนาคารออมสนิ 
กนัต์ บริบญุวงค์ และนงนภสั  แก้วพลอย 

1599 

ปัญหาจ านวนหนีค้้างช าระไมเ่กิน 3 เดือน (SM3) ของศนูย์ควบคมุและบริหารหนี ้เขตอทุยัธานี เพิม่ขึน้ 
กมลชนก เขม็ทอง 

1609 

ปัญหาการลดลงของรายได้ท่ีไม่ใช่ดอกเบีย้ (รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ) ของธนาคารออมสินสาขา
หนองเบน ในช่วง 2 ปี ย้อนหลงั (ปี 2560 และ ปี 2561) 

อนวุรรณ โมราสขุ 

1618 

การก าหนดกลยุทธ์เพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจให้บริการเช่ารถโดยสารไมป่ระจ าทางสอง
ชัน้ปรับอากาศเพ่ือทศันาจร กรณีศกึษา หจก. เจริญทรัพย์ยานยนต์ 

รุจิเรข ศลิป์เจริญทรัพย์ และลดัดาวลัย์ เลขมาศ 

1627 

การศกึษาการลดข้อร้องเรียนลกูค้าและความพงึพอใจของลกูค้าท่ีมีตอ่ สวุรรณา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท   
วรรณชยั  เจริญศรี 

1639 

การก าหนดกลยทุธ์ส าหรับธรุกิจระบบกล้องวงจรปิด กรณีศกึษา บริษัท ABC management จ ากดั 
วชิยั มีสีดา 

1649 

แรงจงูใจท่ีมีผลตอ่ประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานของพนกังาน ธนาคารกสกิรไทย ส านกังานใหญ่  
อาคารราษฎร์บรูณะ 

ศรายธุ อิ่มธรรมพร และผสุดี พลสารัมย์ 

1659 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ศูนย์บริการ
สนิเช่ือนครหลวง 

เปรมฤดี พลูสวสัดิ ์รวดิา วริิยกิจจา ณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์ และพนิตา สรุชยักลุวฒันา 

1672 

ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความจงรักภกัดีของลกูค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านกังานเขตกรุงเทพ-ตะวนัตก 
ชานนท์ คงชาต ิสทุธาวรรณ จีระพนัธ ุซาโต้ ณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์ พนิตา สรุชยักลุวฒันา 

1686 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อจ านวนเงินคงค้างช าระหนีเ้งินกู้ สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยของลูกค้าท่ีขอประนอมหนีก้ับ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

นภดล องัคณาวศิลัย์ และบญุเลศิ จิตรมณีโรจน์ 

1699 
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ปัจจัยด้านคณุภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของลกูค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อาทิตยา เรืองเนตร และสทุธาวรรณ จีระพนัธ ุซาโต้ 

1711 

ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังาน ห้างหุ้นสว่นจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง 
กิตติช์ญาห์ พชัรภาคนิพงศ์ และกฤษฎา มฮูมัหมดั 

1723 

แนวทางการเพิม่ยอดสมาชิกใหมข่องธรุกิจออกก าลงักาย : กรณีศกึษา Jetts 24 hour Fitness   
โศภชา เอ่ียมโอภาส และนภวรรณ คณานรัุกษ์ 

1740 

การก าหนดกลยทุธ์ การรับรู้ถึงความปลอดภยั รับรู้ความเป็นสว่นตวั ความไว้วางใจเพ่ือเพิ่มการใช้บริการ
ควิอาร์โค้ดของลกูค้า ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ศภุกิตติ ์จ้อยพทุธ และศริิรัตน์ รัตนพทิกัษ์ 

1753 

กลยทุธ์การสร้างความได้เปรียบด้านการแขง่ขนักลุม่ผลติภณัฑ์ Beger ของห้างหุ้นสว่นจ ากดั ช.สงวน  
โฮมโปร 

สทิธิชยั รัชตวศิาลไกร 

1764 

การศกึษาและก าหนดกลยทุธ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแขง่ขนัของร้าน Living Room Salon 
สทุธิดา กนัตชิาววิฒัน์ และฐานิตา ฆ้องฤทธ์ิ 

1772 

ปัจจัยการรับรู้ความเส่ียงต่อการใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศพัท์มือถือ ของ ผู้ ใช้บริการ
ธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร 

สภุาภรณ์ สวุรรณรัตน์ 

1778 

ปัญหากระบวนการสัง่ซือ้สินค้าล่าช้าของศนูย์เคร่ืองมือกล ส านกังานก่อสร้างและบรูณะ ส านกัการโยธา 
สงักดักรุงเทพมหานคร 

เสฐียรพงษ์ คงมี 

1789 

แนวทางการลดสนิค้าสญูเสียร้าน Farmer Fresh 
อภิญญา บวรกลุประเสริฐ 

1795 

วิเคราะห์สาเหตุของยอดรับบริจาคท่ีลดลงและน าเสนอแนวทางการเพิ่มยอดรับบริจาคให้เป็นไปตาม
เปา้หมายของ มลูนิธิ ก 

อรวรรณ บญุท้วม และผสุดี พลสารัมย์ 

1803 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษัทหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

อาทิตยา ศลิปี และประสทิธ์ิ มะหะหมดั 

1816 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานเทคโลยีในการน าระบบ Intelligent Audit System มาประยุกต์ใช้
เพ่ือช่วยลดกระบวนการในการท างานของธนาคาร 

พอเจตน์ สนัทราย และพนิตา สรุชยักลุวฒันา 

1825 
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แนวทางการแก้ปัญหายอดบตัรเงินสดไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายของธนาคารออมสนิเขตราชวตัร 
อนัธิกา คงแก้ว และรวดิา วริิยกิจจา 

1836 
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ร้านค้าโชห่วยกับการอยู่รอดในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 
Grocery stores and their survival in digital economy  

กรณกิา  สุริยะกมล1 และ ฉัตรวรัญ องคสิงห์2 
1 หลกัสูตรศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต)  

วทิยาลยันวตักรรมสังคม, Kronnika_pmf@hotmail.com: chattrsu@gmail.com 

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ืองร้านคา้โชห่วยกบัการอยู่รอดในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล มีวตัถุประสงค์ ศึกษาถึงแนวทางการ

ปรับตวัของร้านโชห่วยของชุมชนทอ้งถ่ินเพ่ือความอยู่รอดในยุคดิจิตลั ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของ
ธุรกิจคา้ปลีกว่าเป็นเช่นไร ตลอดจนศึกษาถึงบทบาทของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว เพ่ือก าหนดอนาคตของ
ธุรกิจค้าปลีกท่ีสามารถท าให้เกิดการปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้ งเดิมและการด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพในอนาคต ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการวิจยัคร้ังน้ี  ไดเ้ลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ท าการเก็บขอ้มูลโดย
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  

ผลการศึกษาพบว่า การท่ีรัฐมีนโยบายเปิดเสรีให้แก่ร้านสะดวกซ้ือสามารถเปิดให้บริการได้อย่างไม่มี
ขีดจ ากดั ส่งผลเสียอยา่งมากต่อร้านโชห่วย เพราะการเขา้มามีบทบาทของร้านสะดวกซ้ือในชุมชนมากเกินไป ท าให้
ร้านโชห่วยสูญเสียลูกคา้บางกลุ่ม ซ่ึงหากรัฐมีนโยบายแบบน้ีก็จะส่งผลท าให้ร้านโชห่วยบางร้านตอ้งปิดตวัลง เพราะ
ลูกคา้หันไปใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือกนัหมด ในขณะเดียวกนัจุดอ่อนของร้านโชห่วย ไดแ้ก่ ประเภทสินคา้ท่ีขายใน
ร้านไม่มีความหลากหลายเท่าท่ีควรเม่ือเปรียบเทียบกบัสะดวกซ้ือ ร้านโชห่วยไม่มีการ ตกแต่งร้านคา้ของตนเองให้
ทนัสมยั ขาดการจดัสินคา้ให้เป็นระบบ ไม่มีป้ายบอกราคาท่ีแน่นอนชดัเจน รวมถึงไม่มีส่ิงอ  านวยความสะดวก เช่น 
เคร่ืองบนัทึกเงินสด เคร่ืองปรับอากาศ ท่ีจอดรถและอ่ืนๆ ราคาสินคา้บางอยา่งก็สูงกว่าในร้านสะดวกซ้ือ ไม่มีการจดั
โปรโมชัน่ดึงดูดใจ ขาดการบริหารจดัการสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันั้นร้านโชห่วยควรมีการปรับตวั ต่อยอดและ
พฒันาสินคา้หรือบริการหรือก าหนดกลยทุธ์ เพ่ือความอยูร่อดในยคุเศรษฐกิจดิจิตลัโดยควรพฒันาจดัร้านให้มีความ
ทนัสมยั มีการจดัวาง สินคา้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการเลือกซ้ือ และควรเปิดโอกาสให้ผูบ้ริโภคไดมี้โอกาส
เลือกซ้ือสินคา้ไดโ้ดย อิสรเสรี ควรมีการก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของร้านตนให้ไดว้่ากลุ่มลูกคา้ คือ  คนกลุ่มใด 
ตอ้งการสินคา้ประเภทไหน จึงสามารถท าการเลือกซ้ือสินคา้มาเสนอขายไดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมาก
ท่ีสุด และค านึงถึงความหลากหลายของตวัสินคา้ดว้ย และ ควรมีการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการบริหารจดัการมาก
ข้ึนและควรมีการท าการตลาดส าหรับร้านคา้ให้มากกว่าน้ี การแต่งร้านคา้ รูปลกัษณ์ร้านคา้ภายในและภายนอกร้าน
เพ่ือสร้างความประทบัใจและเช้ือเชิญ ลูกคา้เก่า ลูกคา้ใหม่มาอุดหนุนท่ีร้าน และควรหันมาให้ความส าคญักบัการ 
บริหารสินคา้ให้มีเพียงพอต่อการขาย 
ค าส าคญั:  ร้านคา้โชห่วย, เศรษฐกิจดิจิตอล, การปรับตวั 
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ABSTRACT 
The study on grocery stores and their survival in digital economy aims to study a safe-adjustment guideline 

of grocery stores to keep pace with the current era, to study a developing guideline for survival of grocery stores in 
digital economy, to study problems and obstacles of retail business and to know a guideline for problem solving and 
suggestion. The sample in this study is selected with a purposive sampling method. Interviewing is used to collect 
data. The study determined 5 persons, being grocery store owners in Pathum Thani province and affected by digital 
economy, as key informants. 

The study results found that the government policy allowing convenience stores to unlimitedly run their 
businesses tremendously gives negative outcomes to grocery stores. Too many roles of convenience stores in 
communities cause grocery stores to lose some customers along the way. If such policy keeps on going, some grocery 
stores are forced to close down because customers turn to receive services from convenience stores. The weak points 
of grocery stores are no variety of goods sold in the store compared to convenience stores, no modern decoration in 
grocery stores is provided, goods are not arranged systematically, price tags are not shown clearly including other 
facilities are not available such as cash register, air-conditioners, parking space, etc. Some products are more 
expensive than those sold in convenience stores, attractive promotion is not provided, inventory management is 
inefficient. Consequently, grocery stores have to adjust themselves, build on and develop their products and services 
or determine their strategies to be able to survive in the digital economy. Grocery stores should be developed to be 
modern, goods must be arranged in categories and well organized for customers to easily choose and buy. Meanwhile, 
grocery stores should open chances for customers to independently choose their required goods, they should specify 
their target customers so as to plan for selling goods to meet customers’ demands in an efficient manner. By the way, 
technology should play more important role in management as well as organizing marketing plan. Grocery stores 
should be decorated both inside and outside to impress and welcome regular and new customers who come by to 
shop at their stores. Importance should be given to inventory management to be sufficient for selling. 
Keywords:  Grocery store, digital economy, self-adjustment 
 

1. บทน า 
สถานการณ์โลกท่ีในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว ทั้งดา้นวฒันธรรม 

สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์รวมถึงเทคโนโลยีท่ีพฒันาอย่างต่อเน่ือง ท าให้คนในสังคมปัจจุบนัจึงตอ้งมีการปรับตวั
ให้เขา้กบัสถานการณ์ความเป็นไปในปัจจุบนั และในการด ารงชีวิตในตอนน้ีเป็นช่วงเวลาท่ีมีการแข่งขนัและเร่งรีบ
ของคนเมืองทัว่ไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงในหลาย ๆ ดา้นน้ีท าให้ พ้ืนท่ีต่าง ๆ การมีพฒันามากข้ึน แต่ส่ิงหน่ึงในทางของ
ธุรกิจ ธุรกิจท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจนั้นไดแ้ก่ ธุรกิจคา้ปลีก ในปัจจุบนัธุรกิจคา้ปลีกนั้นมีการแข่งขนักัน
อยา่งรุนแรงไม่ว่าจะเป็นธุรกิจคา้ปลีกแบบดั้งเดิมหรือธุรกิจคา้ปลีกแบบสมยัใหม่ แต่ในงานวิจยัคร้ังน้ีจะกล่าวถึงธุรกิจ
คา้ปลีกแบบดั้งเดิมหรือท่ีเรียกอีกอย่างว่า “โชห่วย” ธุรกิจคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) มีบทบาทส าคญัต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยมานานและในปัจจุบนัยคุเศรษฐกิจดิจิตอลเขา้มามีบทบาทในชีวิตเป็นอยา่งมากยงัส่งผลต่อ
ธุรกิจค้าปลีกดั้ งเดิมหรือร้านคา้โชห่วย ร้านค้าโชห่วยมีแนวโน้มจะลดลงและปิดตัวลงตามเป็นล าดับ จากสาเหตุ
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ประการแรก คือ ส่ือออนไลน์เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัเพ่ิมมากข้ึนท าให้กลุ่มผูบ้ริโภคหันไปซ้ือสินคา้Online
มากข้ึนเพราะสะดวกสบาย ประการท่ีสองการถูกแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดโดยร้านสะดวกซ้ือจากนโยบายเปิดเสรี
การคา้ของรัฐบาลท่ีไม่ควบคุมจ านวนร้านสะดวกซ้ือในชุมชน ประการท่ีสาม คือ การไม่ปรับตวัเพ่ือให้ทนักบัการ
เปล่ียนแปลงของโครงสร้างธุรกิจคา้ปลีก ผูป้ระกอบการก็ตอ้งสรรหากลยุทธ์การตลาดยคุใหม่น ามาปรับใชใ้ห้สมดุล
เพ่ือจะไดเ้ปล่ียนจากค าว่าโชห่วยทัว่ไปให้กลายเป็นร้านคา้ชั้นน าท่ีดึงดูดลูกคา้ไดดี้ไม่แพห้้างร้านขนาดใหญ่ และการ
เปล่ียนแปลงน้ีก็ยงัรับมือถึงการคา้ออนไลน์ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  

จากปรากฏการณ์ดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงตั้งวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการปรับตวัของร้านโชห่วยของ
ชุมชนทอ้งถ่ินเพ่ือความอยู่รอดในยคุดิจิตลั ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจคา้ปลีกว่าเป็นเช่นไร เพ่ือ
ตอ้งการทราบแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะถึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหาให้ร้านคา้ปลีกแบบดั้ งเดิม
สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งเป็นธรรม ตลอดจนศึกษาถึงบทบาทของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว เพ่ือก าหนด
อนาคตของธุรกิจคา้ปลีกท่ีสามารถท าให้เกิดการปรับตวัของธุรกิจคา้ปลีกแบบดั้งเดิมและการด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพในอนาคตโดยมีพ้ืนท่ีกรณี ศึกษาคือจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีซ่ึงก าลงัเผชิญกบักระแสการขยายตวั
ของกระแสสินคา้และบริการออนไลน์ 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาแนวทางการปรับตวั และศึกษาแนวทางการพฒันาการเอาตวัรอดของร้านคา้โชห่วยเพ่ือให้

ทนัยคุสมยัในปัจจุบนั 
2. เพ่ือศึกษาถึงบทบาทของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาร้านโชห่วยท่ีปิดกิจการลงอย่างต่อเน่ือง จากการมี

นโยบายเปิดเสรีแก่ร้านสะดวกซ้ือ เพ่ือท าให้เกิดการปรับตวัของร้านโชห่วย 
3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของร้านโชห่วยว่าเป็นเช่นไร และตอ้งการทราบแนวทางในการแกไ้ข

ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
 

3. การทบทวนแนวคดิ ทฤษฎ ี 
 ในกระบวนการวิจยัเร่ืองร้านคา้โชห่วยกบัการอยู่รอดในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ในคร้ังน้ี ไดท้บทวนแนวคิด 
ทฤษฎีท่ีส าคญัมาผนวกประสานเขา้ดว้ยกนัดงัต่อไปน้ี 

3.1  แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจคา้ปลีก 
3.2  ทฤษฎีทุนนิยมเสรี 
3.3  ระบบผกูขาด, ระบบอุปถมัภ ์
3.4  แนวคิดทฤษฎีทางการตลาด และตลาดการบริการ 

 

4. การด าเนินการวจิัย 
การวิจยัเร่ือง ร้านคา้โชห่วยกบัการอยูร่อดในยคุเศรษฐกิจดิจิตอล เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ  ดว้ยกระบวนการ

วิธีการวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth interview) เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเร่ือง
ร้านคา้โชห่วยกบัการอยูร่อดในยคุเศรษฐกิจดิจิตอล และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั จึงไดก้  าหนดระเบียบวิธี
วิจยัซ่ึงประกอบดว้ย 
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4.1 ข้อมูลทีใ่ช้ในการวจิัย 
การศึกษาในคร้ังน้ีจะใช้ขอ้มูล  2 ชนิด คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 

data) ดงัน้ี 
1)  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลโดยตรง โดยการสังเกตแบบมี

ส่วนร่วมในชุมชน และการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง คือเจา้ของร้านโชห่วย 
2)  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีการรวบรวมไว้

ก่อนแลว้ เช่น รายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถน ามาใชเ้พ่ือเช่ือมโยงและก่อเกิดประโยชน์รวมถึงบรรลุวตัถุประสงค์
ของการศึกษาได ้

4.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ผูศึ้กษาก าหนดหัวขอ้รายการต่างๆท่ีตอ้งการจะศึกษาและรวบรวม โดยใช้

แบบสัมภาษณ์ท่ีเป็นลกัษณะแบบค าถามปลายเปิดท่ีมีค าส าคญัท่ีตอ้งการ โดยการสัมภาษณ์จะเป็นการสัมภาษณ์แบบ
รายบุคคล และจดัสนทนากลุ่ม เพ่ือให้ผูท่ี้ถูกสัมภาษณ์สามารถตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ซ่ึงอยู่
ภายใตห้ัวขอ้ท่ีผูส้ัมภาษณ์เป็นผูก้  าหนด 

ผูศึ้กษาได้ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม   (Participatory Observation) โดยการศึกษาถึงปรากฏการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในชุมชนท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

4.3 ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
ผูศึ้กษาไดก้  าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั  (Key – Informants Interview) ซ่ึงเป็นการเลือกเชิงทฤษฎี ซ่ึงไดแ้ก่การ

เลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเพ่ือการสัมภาษณ์จากประเด็นท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลดงัน้ี 
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเป็นกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง(Purposive sampling) ท  าการเก็บขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ 

โดยไดก้  าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informant) ในการศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน 5 คน ซ่ึงเป็นเจา้ของร้านโชห่วยในจงัหวดั
ปทุมธานี ซ่ึงผูว้ิจยัไดพิ้จารณาแลว้ว่าตวัแทนทั้ง 5 ร้านซ่ึงเป็นเจา้ของร้าน มีองคค์วามรู้และประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้ง
กบัหัวขอ้วิจยั ซ่ึงจะสามารถให้ขอ้มูลไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัในคร้ังน้ี  

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative research) ด้วยกระบวนการวิ ธีการวิจัยเชิงเอกสาร 

(Documentary research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth interview) โดยไดด้ าเนินการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี 
และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และใชก้ารสัมภาษณ์เป็นการแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีลกัษณะเป็นการสัมภาษณ์
แบบปลายเปิด ซ่ึงเป็นกระบวนการวิจัยท่ีมีความยืดหยุ่นและเปิดกวา้ง โดยค าถามต่างๆได้ถูกก าหนดเป็นแบบ
สัมภาษณ์ข้ึนเพ่ือใช้ประกอบการสัมภาษณ์ไวล่้วงหน้า เป็นโครงค าถามท่ีมีความยืดหยุ่น  โครงสร้างของแบบ
สัมภาษณ์ของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกนั ตามลกัษณะตามกลุ่มของผูต้อบแบบสัมภาษณ์  

 เม่ือผูศึ้กษาไดส้ร้างแบบสัมภาษณ์และท าการทดสอบแบบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแลว้ จะน าแบบสัมภาษณ์
ดงักล่าวไปสัมภาษณ์กบักลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง โดยจะขออนุญาตผูใ้ห้ขอ้มูลหลกับนัทึกเทปในการสัมภาษณ์ และน า
เทปค าสัมภาษณ์มาถอดความ เพ่ือน าขอ้มูลค าตอบท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ดงักล่าวไปวิเคราะห์หาขอ้มูลทางขั้นตอนเชิง
คุณภาพต่อไป 
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4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  ผูศึ้กษามีล าดบัขั้นตอนในการวิเคราะห์ดงัน้ี 
4.5.1 ผูศึ้กษาน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ โดยมาเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของแต่ละบุคคล 

และจดัล าดบัความส าคญั และคุณลกัษณะของขอ้มูล 
4.5.2   น าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ท่ีจดัล าดบัความส าคญัมาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่

ว่าจะเป็นแนวคิดทฤษฏี ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือท่ีจะทราบถึงลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนัของขอ้มูล 
4.5.3   น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และจากการศึกษาต่างๆมาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลร่วมกนัอย่างเป็น

ระบบ และน าไปสู่การเช่ือมโยงขอ้มูลเขา้ดว้ยกนั  
ดงันั้น ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการตอบประเด็นสัมภาษณ์ (Interview Research) และขอ้มูลจากเอกสาร

ต่างๆ (Document Research) จะถูกน ามาวิเคราะห์และประมวลผลโดยเช่ือมโยงความสัมพันธ์ในแง่ต่างๆตาม
ขอ้เท็จจริง ทั้งในเชิงเหตุและผล ซ่ึงการวิเคราะห์จะออกมาในลกัษณะของการพรรณนาน าไปสู่ค าตอบในการศึกษา
และสรุปตามหลกัวิชาการประกอบการเขียนรายงาน 
 

5. ผลการวจิัย 
5.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจยคุดิจิตอลกบัร้านโชห่วย 
ยคุเศรษฐกิจดิจิตอล หมายถึง การเปล่ียนแปลงและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว ทั้งดา้นวฒันธรรม สังคม 

เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์รวมถึงเทคโนโลยท่ีีพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  ท าให้คนในสังคมปัจจุบนัจึงตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้
กบัสถานการณ์ความเป็นไปในปัจจุบนั และในการด ารงชีวิตในตอนน้ีเป็นช่วงเวลาท่ีมีการแข่งขนัและเร่งรีบของคน
เมืองทัว่ไป ในปัจจุบนัยุคเศรษฐกิจดิจิตอลเขา้มามีบทบาทในชีวิตเป็นอย่างมากยงัส่งผลต่อธุรกิจคา้ปลีกดั้งเดิมหรือ
ร้านคา้โชห่วย มีแนวโนม้จะลดลงและปิดตวัลงตามเป็นล าดบั  

5.2 ผลกระทบท่ีมีต่อร้านโชห่วย 
5.2.1 ดา้นเศรษฐกิจ การถูกแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดโดยธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ ส่งผลกระทบต่อยอดขาย

ท า ให้จ  านวนลูกคา้และ ก าไรของร้านโชห่วยลดลงอยา่งมาก 
5.2.2 ดา้นสังคมวฒันธรรม ผูซ้ื้อเร่ิมคุน้เคยกบัความทนัสมยั และพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนไป ท าให้

กลุ่มลูกคา้ผูบ้ริโภคมีช่องทางในการจบัจ่ายใชส้อยมาก ข้ึน อนัส่งผลกระทบต่อร้านโชห่วยหลายแห่งตอ้งปิดกิจการลง 
เน่ืองจากร้านสะดวกซ้ือมีจุดแข็งมากมาย เช่น สินคา้มีความหลากหลาย มีความทนัสมยัตรงความตอ้งการ มีคุณภาพท่ี
ดี มีป้ายบอกราคาชดัเจน มีการจดัวางสินคา้ไวเ้ป็นหมวดหมู่หยบิและหาง่าย มีโปรโมชัน่ดึงดูด ลูกคา้ตลอดเวลา มีการ
บริการท่ีทนัสมยัรวดเร็วอันเน่ืองมาจากการใช้เทคโนโลยีและพนักงานมีความสุภาพ  เรียบร้อยท าให้พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคเปล่ียนไป 

5.3 การปรับตวั 
5.3.1 การรักษาฐานลูกคา้เดิม เร่ืองของการบริการในดา้นความ  ใกลชิ้ดและการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เพ่ือให้เกิด

ความพึงพอใจสูงสุด และ ให้ลูกคา้กลบัมาใช้บริการในคร้ังต่อไป การให้ความส าคญักบัความสัมพนัธ์ของคนใน
ชุมชน ทั้งกลุ่มคนท่ีอยูม่าอาศยัมานานและกลุ่มคนท่ีเป็น แรงงานเขา้มาอยูใ่หม่ท่ีตอ้งการสินเช่ือในการซ้ือของ ร้านโช
ห่วยขาดการสนับสนุนการขายท่ีดี ทั้งท่ีมีลูกคา้ประจ าอยูแ่ลว้ จึงจ าเป็นตอ้งปรับปรุงในส่วนน้ี เปล่ียนผูซ้ื้อทัว่ไป ให้
กลายเป็นลูกคา้ประจ า หรืออาจจะใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือรักษา ฐานลูกคา้เก่าและแสวงหาลูกคา้ใหม่ไดเ้ช่นกนั 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาต ิ

คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 
 

วนัศุกร์ที่ 2 สงิหาคม พ.ศ.2562  หน้า  6 จดัโดย บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

5.3.2 การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของโลก มีการน าเอามาตรการและกลยุทธ์ต่างๆ มาใชใ้นการ
ประกอบธุรกิจ เช่น การปรับรูปแบบการบริหารจดัการโดยใชก้ารจดัการสมยัใหม่ การปรับปรุง  ร้านคา้ของตนเอง
ตลอดจนการใชก้ลยทุธ์ราคาและกลยทุธ์อ่ืนท่ีไม่ใช่ราคาเขา้มาท าการแข่งขนั และควรสร้างเครือข่ายของกลุ่มผูค้า้ปลีก
แบบดั้งเดิมเพ่ือสร้างอ านาจต่อรองในการแข่งขันกบัร้านคา้  ปลีกขนาดใหญ่เพ่ือรักษาลูกคา้เดิมไวใ้ห้ได ้ตลอดจน
สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  

5.4 การปรับปรุงและพฒันา 
 5.4.1 ดา้นสถานท่ี การแต่งร้านคา้ รูปลกัษณ์ร้านคา้ภายในและภายนอกร้านเพ่ือสร้างความประทบัใจและ

เช้ือเชิญ ลูกคา้เก่า ลูกคา้ใหม่มาอุดหนุนท่ีร้าน เช่น การตกแต่งภายนอกร้าน อาจจะตกแต่งดว้ยวสัดุทอ้งถ่ิน ตอ้งทาสี
ร้านให้สะดุดตา การติดป้ายและวสัดุตกแต่งท่ีแปลกตา และการมีป้ายช่ือร้านเพ่ือให้เป็นท่ีจดจ า และควรพฒันาการจดั
ร้านคา้ให้มีความทนัสมยัโดยมีการจดัวางสินคา้ให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่ สะดวกและง่ายต่อการเลือกซ้ือของ
ผูบ้ริโภค โดยดูตวัอยา่งการจดัร้านสะดวกซ้ือ ซ่ึงมีการใชพ้ื้นท่ีเท่ากบัร้านโชห่วยแต่ยงัสามารถจดั พ้ืนท่ีภายในร้านให้
ลูกคา้มีความสะดวกและมีอิสระในการเดินเลือกซ้ือสินคา้ได ้

 5.4.2 ด้านการบริการ ท า ให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจในการบริการ เช่น พูดจาไพเราะ ยิ้มแยม้แจ่มใส มีการ
ทกัทายลูกคา้อยา่งเป็นกนัเอง หรืออาจเร่ิมตน้ดว้ยการช่วยเหลือเป็นหูเป็นตา เป็นธุระเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เช้ือ เชิญให้เขา้มา
นัง่พกัเหน่ือยดูทีวีในร้าน ซ่ึงจะช่วยสร้างความสนิทสนมอยา่งเป็นธรรมชาติ จนลูกคา้รู้สึกคุน้ ชินท่ีจะเดินเขา้ร้านโดย
ไม่อึดอดั  

 5.4.3 ดา้นสินคา้และผลิตภณัฑ์ สินคา้ท่ีดีมีคุณภาพ คอยตรวจสินคา้ท่ีรับเขา้มาทุกรายการ ให้ไดม้าตรฐาน 
ไม่มีเสีย บุบ ยบุ ฉีก ขาด มีการวางขายสินคา้เปรียบเทียบให้เป็นหมวดหมู่ เขา้ใจ ง่าย ท า ให้ผูซ้ื้อหยบิเปรียบเทียบได้
ทนัที และควรซ้ือสินคา้ลดราคาตามการส่งเสริมการขายของกล่มธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่มาขาย โดยตอ้งพิจารณาแลว้ 
ว่าเป็นสินคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ มาจ าหน่ายภายในร้าน 

5.4.4 ดา้นมิตรภาพและความโปร่งใส รักษาฐานลูกคา้ประจ าและกระชบัมิตรกบัผูซ้ื้อรายใหม่ การเป็นมิตร
หรือรู้จกักนัของคนในชุมชนกบัเจา้ของร้าน เพราะเป็นคนในชุมชนเดียวกนัก็ถือว่าจะท าให้ลูกคา้กลุ่มเหล่าน้ีจะยงัคง
อยู่ตลอดไป และควรมีการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาช่วยในการบริหารจดัการให้มากข้ึน เช่น มีเคร่ืองบนัทึกเงิน
สดอตัโนมติั เคร่ืองยงิบาร์โคท้ เป็นตน้ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการช าระเงินของลูกคา้ และเพ่ือความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้

 จุดอ่อนของร้านโชห่วย ไดแ้ก่  ประเภทสินคา้ท่ีขายในร้านไม่มี ความหลากหลายเท่าท่ีควรเม่ือเปรียบเทียบ
กบัสะดวกซ้ือ ร้านโชห่วย ไม่มีการ ตกแต่งร้านคา้ของตนเองให้ทนัสมยั ขาดการจดัสินคา้ให้เป็นระบบ ไม่มีป้ายบอก
ราคาท่ีแน่นอนชดัเจน รวมถึงไม่มีส่ิง อ านวยความสะดวก เช่น เคร่ืองบนัทึกเงินสด เคร่ืองปรับอากาศ ท่ีจอดรถและ
อ่ืนๆ ราคาสินคา้บางอย่างก็สูงกว่าในร้านสะดวกซ้ือ ไม่มีการจดัโปรโมชัน่ดึงดูดใจ และไม่ให้ เสรีภาพในการเดิน
เลือกซ้ือสินคา้แก่ผูบ้ริโภคท าให้ความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภคลดลง และการมีสินคา้ไม่หลากหลายเท่าท่ีควรท่ีท าให้ผู ้
ซ้ือไม่สามารถเลือกซ้ือสินค้าได้ครบ ตามต้องการ และไม่มีการตกแต่งร้าน เพราะเปิดมาเป็นเวลานาน ท าให้ไม่
น่าสนใจ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อความตอ้งการใชบ้ริการในร้านโชห่วย ลดลง  การจดัของไม่เป็นระเบียบ บางทีซ้ือ
ของก็แถมฝุ่ น บางคร้ัง ลูกคา้พบความผิดหวงั เม่ือสินคา้หมด มีปัญหาการบริหารท่ีไม่เป็นระบบ ราคาอาจต่อรองได ้
และร้านส่วนใหญ่ตั้งอยูต่ามตลาด ปากซอย ในชุมชนบางวนัเปิดเชา้ บางวนัก็เปิดสายไม่มีเวลาท าการท่ีแน่นอน ไม่
สอดรับต่อความสะดวกของลูกคา้ ท  าให้ลูกคา้ไม่นิยมท่ีจะซ้ือสินคา้ในร้านโชห่วยดงัเช่น ในอดีต  การจดัวางสินคา้ไม่
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เป็นระเบียบ และ ไม่เป็นหมวดหมู่ โดยจดัวางสินคา้ตามความสะดวกในการขาย แต่ร้านสะดวกซ้ือมีสินคา้หลากหลาย
ชนิดให้เลือก โดยจะวางเปรียบเทียบเป็นหมวด  หมู่ ท า ให้ผูซ้ื้อสามารถหยิบมาเทียบกนัได ้ถา้ไม่พอใจยี่ห้อไหน ก็
หยิบอีกยี่ห้อท่ีวางอยูใ่กลก้นั มีอิสระใน การใชเ้วลาเลือก เม่ือพอใจจึงค่อยคิดเงินท่ีเคาน์เตอร์ ซ่ึงมีบิลค่าใชจ่้ายพิมพ์
ออกมา สามารถตรวจสอบ ยอดสินค้าแต่ละตัว และยอดรวมทั้งหมด ปัจจัยเหล่าน้ีท  า ให้ผูซ้ื้อวางใจในระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพมากกว่าร้านโชห่วย ร้านโชห่วยขาดการบริหารจดัการสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ ตรงขา้มกบั ร้านสะดวก
ซ้ือท่ีจะสะอาด สว่าง เย็นสบาย วางสินค้าเป็นระเบียบเรียบร้อย และท่ีส าคัญคือบริหารจัดการ  สินค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ปัจจุบนัสถานการณ์ในร้านโชห่วยไม่ค่อยดี ยอดลูกคา้ตกลงไปเยอะจากเดิม มีการแกไ้ขสถานการณ์คือ
จะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงเป็นการปรับตวัเพ่ือความอยู่รอด เช่น การน าเสนอสินคา้และ
บริการให้เหมาะสมกบั ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย การปรับปรุงรูปแบบการจดัเรียงสินค้าภายในร้าน 
เพ่ือให้สะดวกต่อการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค ตลอดจนการบริหารและควบคุมตน้ทุน ซ่ึงตอ้งค านึงถึง การจดัการสินคา้
คงคลงัให้มีประสิทธิภาพ ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ี เป็นส่ิงท่ีควรให้ความใส่ใจเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจ าเป็นในสถานการณ์ของ
ตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป และควรมีสินค้าและบริการหลากหลายท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ ไดม้ากท่ีสุด 
หันมาพฒันาร้านตัวเองเพ่ือให้ร้านคา้อยู่รอดในภาวการณ์แข่งขันระดับสูงในปัจจุบนั ควรมีการใช้เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัเขา้มาช่วยในการบริหารจดัการให้มากข้ึน  
 

6. การอภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ืองร้านคา้โชห่วยกบัการอยู่รอดในยคุเศรษฐกิจดิจิตอล พบว่า การท่ีรัฐมีนโยบายเปิดเสรีให้แก่

ร้านสะดวกซ้ือสามารถเปิดให้บริการได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด ส่งผลเสียอย่างมากต่อร้านโชห่วย เพราะการเข้ามามี
บทบาทของร้านสะดวกซ้ือในชุมชนมากเกินไป ท าให้ร้านโชห่วยสูญเสียลูกคา้บางกลุ่ม ซ่ึงหากรัฐมีนโยบายแบบน้ีก็
จะส่งผลท าให้ร้านโชห่วยบางร้านตอ้งปิดตวัลง เพราะลูกคา้หันไปใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือกนัหมด การขยายตวัอยา่ง
รวดเร็วของร้านสะดวกซ้ือท่ีมี จ านวนสาขาเพ่ิมมากข้ึนต่อเน่ืองทุกๆ ปี ท  าให้กลุ่มลูกคา้ผูบ้ริโภคมีช่องทางในการ
จบัจ่ายใชส้อยมาก ข้ึน อนัส่งผลกระทบต่อร้านโชห่วยหลายแห่งตอ้งปิดกิจการลง เพราะขาดทุนหรือก าไรลดลง 
เน่ืองจากร้านสะดวกซ้ือมีจุดแข็งมากมาย เช่น เร่ืองของเวลา เพราะร้านสะดวกซ้ือเปิดท าการ 24 ชัว่โมง ท าให้สามารถ
รองรับลูกคา้ไดอ้ย่างมากมายกว่าร้านโชห่วย แต่ตอ้งยอมรับว่าตวัสินค้าเองก็มีผลต่อการซ้ือ เช่นร้านสะดวกซ้ือมี
สินค้าประเภทเดียวกันให้เลือกหลากหลายยี่ห้อ แต่ร้านโชห่วยอาจจะมีแค่ 1-2 ยี่ห้อเท่านั้ น ซ่ึงส่วนน้ีก็ถือว่าเป็น
จุดอ่อนของร้านโชห่วยเช่นกนั สินคา้มีความทนัสมยัตรงความตอ้งการ มีคุณภาพท่ีดี มีป้ายบอกราคาชดัเจน มีการจดั
วางสินคา้ไวเ้ป็นหมวดหมู่หยิบและหาง่าย มีการท าโปรโมชัน่ดึงดูด ลูกคา้ตลอดเวลา มีการบริการท่ีทนัสมยัรวดเร็ว
อนัเน่ืองมาจากการใชเ้ทคโนโลยแีละพนักงานมีความสุภาพ เรียบร้อยท าให้พฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนไป การท่ีร้าน
สะดวกซ้ือมีจ านวนสาขาเพ่ิมมากข้ึนต่อเน่ืองทุกๆ ปี ท  าให้กลุ่มลูกคา้ผูบ้ริโภคมีช่องทางในการจบัจ่ายใชส้อยมากข้ึน 
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านคา้โชห่วยท่ีมีขนาดเล็ก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีทุนนิยม (Capitalism) ท่ีกล่าวว่า เป็นระบบ
เศรษฐกิจท่ีซ่ึงผลิตภณัฑ์และสินคา้มีการจ าหน่าย แลกเปล่ียนซ้ือขายโดยทางเอกชน บริษทั หรือกลุ่มธุรกิจ เพ่ือสร้าง
ผลก าไรให้กบัหน่วยงาน โดยการแลกเปล่ียนสินคา้และการบริการ ท่ีมีการรองรับทางกฎหมายและมีการแข่งขนัการ
ในเชิงการคา้เพ่ือท าก าไรสูงสุด ซ่ึงไม่ไดมี้การควบคุมโดยหน่วยงานกลางหรือจากทางรัฐบาล กรณี 7-eleven ส่งผล
กระทบต่อร้านโชห่วยอย่างเต็มๆ ทั้งท่ีราคาสินคา้แพงกว่า แต่ก็ยงัมียอดขายท่ีเพ่ิมสูงข้ึนๆ ทั้งน้ีน่าจะมาจากสาเหตุ
หลายๆประการ อาทิ รูปแบบการจดัร้านและจดัวางสินคา้ ความทนัสมยั สะอาดสอา้น และประการส าคญัคือเปิดขาย
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ตลอด 24 ช.ม.เป็นตน้ จะเห็นไดว้่าลูกคา้ของ 7-eleven ก็ทราบดีว่าราคาสินคา้แพงกว่าร้านโชห่วย แต่ก็ยงัเต็มใจใช้
บริการดว้ยเหตุผลดงัท่ีกล่าวมา นัน่ยอ่มแสดงว่า รูปแบบการใชชี้วิตเปล่ียนแปลงไปตามความเจริญแห่งสังคมทุนนิยม
หรือวตัถุนิยม ผลกระทบจากระบบทุนนิยมเสรี ท่ีเกิดข้ึน ร้านโชห่วยจึงตอ้งมีการปรับตวัเพ่ือให้อยูร่อดโดยใชก้ลยุทธ์
แนวคิดทฤษฎีทางการตลาด และตลาดการบริการ และการท่ีรัฐเขา้มาช่วยเหลือโดยมีการ ใชก้ฎหมายการแข่งขนัทาง
การคา้ โดยร้านคา้โชห่วยควรมีการปรับตวั ต่อยอดและพฒันาสินคา้หรือบริการหรือก าหนดกลยทุธ์ เพ่ือความอยูร่อด
ในยุคเศรษฐกิจดิจิตลั คือมีการปรับตวัในเร่ืองกลยุทธ์แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 
ตามท่ี อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่าวในเร่ือง ตวัแปรหรือองคป์ระกอบของส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) ว่าเป็น
ตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ และเจา้ของกิจการหรือร้านคา้ต่างๆสามารถ
ควบคุมปัจจยัเหล่าน้ีได ้โดยแบ่งออกไดด้งัน้ี ผลิตภณัฑ์ (Products) ท่ีตอ้งมีคุณภาพและรูปแบบดีไซน์ตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ หรือสินคา้หรือบริการท่ีบุคคลและองคก์รซ้ือไปเพ่ือใชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้ ราคา (Price) ตอ้ง
เหมาะสมกบัต าแหน่งทางการแข่งขนัของสินคา้และสร้างก าไรในอตัราท่ีเหมาะสมสู่กิจการหรือจ านวนเงินท่ีถูกเรียก
เก็บเป็นค่าสินคา้หรือบริการ ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ก็เน้นช่องทางการกระจายสินคา้ท่ีครอบคลุมและทัว่ถึง 
สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทุกส่วนไดเ้ป็นอย่างดี การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีเน้นทั้งการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการขายและการตลาดโดยตรง ซ่ึงสามารถเรียกว่า 4P ซ่ึงน าไปสู่การไดค้รอบครองส่วนแบ่ง
ทางการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนตามเป้าหมายของกิจการนัน่เอง การโฆษณา การส่งเสริมการขาย หรือเป็นเคร่ืองมือการส่ือสาร
เพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการความคิด ต่อบุคคลโดยใช้เพ่ือจูงใจ ให้เกิดความตอ้งการเพ่ือเตือน
ความทรงจ า ในผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ ดังท่ีงานวิจยัได้
แสดงผลไวว้่าจะตอ้งน ากลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดมาปรับใชใ้นธุรกิจ เพ่ือความอยู่รอดของร้านโชห่วยต่อไป
ในอนาคต ดงัน้ี  

1. ผลิตภัณฑ์ (Products) มีการน าเสนอสินค้าและบริการให้เหมาะสมกบั  ความต้องการของลูกค้าท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมาย ค านึงถึงความหลากหลายของตวัสินคา้ ตลอดจนการบริหารและควบคุมตน้ทุน ซ่ึงตอ้งค านึงถึง การ
จัดการสินค้าคงคลงัให้มีประสิทธิภาพ ปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ี เป็นส่ิงท่ีควรให้ความ ใส่ใจเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจ าเป็นใน
สถานการณ์ของตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป และควรมีสินคา้และบริการหลากหลายท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
ให้ ไดม้ากท่ีสุด หันมาพฒันาร้านตวัเองเพ่ือให้ร้านคา้อยู่รอดในภาวการณ์แข่งขนัระดบัสูงในปัจจุบนั ควรมีการใช้
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาช่วยในการบริหารจดัการให้มากข้ึน มีระบบจดัการสินคา้ท่ีดี ท  าให้ผูซ้ื้อไดรั้บสินคา้ท่ีดีมี
คุณภาพ คอยตรวจสินค้าท่ีรับเข้ามาทุก  รายการให้ได้มาตรฐาน ไม่มีเสีย บุบ ยุบ ฉีก ขาด มีการวางขายสินค้า
เปรียบเทียบให้เป็นหมวดหมู่ เขา้ใจ ง่าย ท า ให้ผูซ้ื้อหยิบเปรียบเทียบไดท้นัที รวมถึงให้ค  าแนะน าว่าสินคา้ยีห่้อไหน
ไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุด  

2. ราคา (Price) ดา้นราคาและก าไร มีการตั้งราคาท่ีเหมาะสม สินคา้ท่ีเลือกเขา้มาขายในร้านกบัการตั้งราคา
ขายแต่ละกลุ่มเป็นหัวใจส าคญัท่ีท าให้ร้านคา้มีผลก าไร  สูงสุด โดยค านึง การตั้งราคาเพ่ือสร้างยอดขายและผลก าไร
หลกัของร้าน สินคา้ท่ีขายดีเป็นท่ีตอ้งการของ ลูกคา้ส่วนใหญ่ และดึงให้ลูกคา้เขา้มาซ้ือของในร้านจ าเป็นตอ้งมีขาย
ตลอดเวลา ไดแ้ก่ กลุ่มสินคา้ อุปโภคและบริโภค และการตั้งราคาเพ่ือสร้างผลก าไรและภาพลกัษณ์ความทนัสมยั จะ
เป็นกลุ่มสินคา้ใหม่หรือ สินคา้ตามเทศกาล สามารถตั้งราคาเต็มเพ่ือสร้างก าไรระยะสั้ น เช่น ขายปืนฉีดน ้ าในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์
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3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) มีการก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของร้านตนให้ไดว้่ากลุ่มลูกคา้ คือ  คน
กลุ่มใด ตอ้งการสินคา้ประเภทไหน จึงสามารถท าการเลือกซ้ือสินคา้มาเสนอขายไดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค
มากท่ีสุด มีการใชเ้ทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการมากข้ึนและควรมีการท าการตลาดส าหรับร้านค้าให้
มากกว่าน้ี และการจดัเรียงสินคา้ ตอ้งค านึงความสะดวกสบายของลูกคา้ในการเลือกซ้ือสินคา้แต่ละกลุ่ม ต่อเน่ืองกนั
เป็นการใชพ้ื้นท่ีแต่ละชั้นวางให้เป็นประโยชน์ และสร้างยอดขายสูงสุดให้ร้านคา้ การแต่งร้านคา้ รูปลกัษณ์ร้านคา้
ภายในและภายนอกร้านเพ่ือสร้างความประทบัใจและเช้ือเชิญ ลูกคา้เก่า ลูกคา้ใหม่มาอุดหนุนท่ีร้าน  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีกลยุทธ์ในการลดราคา การจดัโปรโมชัน่ต่างๆ เช่นมีการลดราคา
สินคา้ประจ าเดือน มีการพฒันาดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์บา้ง หากพบว่ายอดขาย  ของร้านมีแนวโน้มลดลง 
ตกแต่งร้านให้ทนัสมยัเพ่ือให้กลุ่มลูกค้าท่ีเป็นวยัรุ่นสามารถเช็คอินสถานท่ีและเพ่ือประชาสัมพนัธ์ร้านผ่านทาง
โซเซียลมีเดียไดอี้กทางหน่ึง ซ่ึงหากเราไม่สามารถท าไดก้็ให้ลูกๆหลานๆช่วยกนัท า และควรจะขยายเวลาปิดร้าน โดย
ปิดช่วงหลงั 21.00 น. ให้ สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของลูกคา้ในพ้ืนท่ี และควรซ้ือสินคา้ลดราคาตามการส่งเสริมการขาย
ของกล่มธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่มาขายโดยต้องพิจารณาแล้ว  ว่าเป็นสินค้าท่ีตรงตามความต้องการของลูกค้า มา
จ าหน่ายภายในร้าน เพ่ือเป็นการประหยดัต้นทุนสินคา้  และสร้างความสัมพนัธ์กับลูกคา้ การสร้างภาพลกัษณ์ทาง
ธุรกิจและการจดัการส่วนประสมทางการตลาด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปฤษฎางค ์ปันกองงาม (2555) ไดศึ้กษาวิจยั
เร่ือง ปัญหาและวิธีการปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) เพ่ือศึกษาปัญหาและ
ผลกระทบจากการด าเนินงานของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่รูปแบบต่างๆ ท่ีมีต่อธุรกิจคา้ปลีกแบบดั้งเดิม และเพ่ือศึกษา
การปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของธุรกิจคา้ปลีกในเขตนครล าปาง จงัหวดัล าปาง การศึกษาได้ใชแ้นวคิดทางดา้นการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ ด้านเคร่ืองมือการวิเคราะห์และสร้างกลยุทธ์ ด้านการแข่งขนั พลังกดดันทางการแข่งขัน Five Forces 
วิวฒันาการของธุรกิจแบบดั้งเดิม ประเภทของธุรกิจคา้ปลีก และแนวโน้มของธุรกิจค้าปลีก การศึกษาใชว้ิธีแบบ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกแบบดั้งเดิมจ านวน 20 ตวัอยา่ง ผลการศึกษาปัจจยัแวดลอ้มภายนอก
ท่ีเป็นโอกาสของธุรกิจคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ไดแ้ก่ สินคา้ขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีมีราคาถูกจะขายดี มีกระแสการ
ต่อตา้นธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ซ่ึงเป็นคู่แข่งขนัมีลูกคา้ประจ าท่ีชอบใชบ้ริการของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม และสามารถ
ซ้ือสินคา้จากร้านคา้ส่งในทอ้งถ่ินซ่ึงมีอยู่หลายร้านได ้ และปัจจยัส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นขอ้จ ากดั ไดแ้ก่ ภาวะ
เศรษฐกิจตกต ่า และวิทวสั รุ่งเรืองผล (2556) ไดท้  าการศึกษาโครงการส่งเสริมร้านคา้ปลีกไทย ประเภทร้านสะดวกซ้ือ
(โชห่วย) พบว่า จากการศึกษาสภาพตลาดปัญหาธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทยท่ีมีผูป้ระกอบการรวมกนัทัว่ประเทศ
กว่า 300,000 ราย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการขนาดเล็ก พบว่าในปัจจุบนัจ านวนร้านของธุรกิจคา้ปลีกขนาดเล็กได้
ลดลงอย่างต่อเน่ือง ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลผูข้อจดทะเบียนเปิดร้านคา้ท่ีฝ่ายขอ้มูลสถิติ กรมการคา้ภายใน กระทรวง
พาณิชย ์ทั้งน้ีเน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากการขยายตวัของร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่และร้านสะดวกซ้ือแบบใหม่ท่ีมี
เครือข่าย ประกอบกบัร้านคา้ปลีกขนาดเล็กไม่ไดมี้การปรับตวัเพ่ือเผชิญกบัการแข่งขนั 
 

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ร้านคา้โชห่วยมีแนวโนม้จะลดลงและปิดตวัลงตามเป็นล าดบั จากสาเหตุประการแรก คือ ส่ือออนไลน์เขา้มา

มีบทบาทในชีวิตประจ าวนัเพ่ิมมากข้ึนท าให้กลุ่มผูบ้ริโภคหันไปซ้ือสินคา้Onlineมากข้ึนเพราะสะดวกสบาย ประการ
ท่ีสองการถูกแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดโดยร้านสะดวกซ้ือจากนโยบายเปิดเสรีการคา้ของรัฐบาลท่ีไม่ควบคุม
จ านวนร้านสะดวกซ้ือในชุมชน ประการท่ีสาม คือ การไม่ปรับตวัเพ่ือให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างธุรกิจ
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คา้ปลีก ดงันั้นร้านโชห่วยควรมีการปรับปรุง พฒันาสินคา้ บริการเพ่ือท่ีจะให้อยูร่อดในยคุปัจจุบนัให้ได ้โดยส่ิงท่ีตอ้ง
ปรับคือ มีการปรับตวั ต่อยอดและพฒันาสินคา้หรือบริการหรือก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือความอยูร่อดในยคุเศรษฐกิจดิจิตลั 
โดยมีการปรับตวัในเร่ืองกลยุทธ์แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด  มาใช ้เช่น การจดัเรียง
สินค้าในร้านให้ดูดี เป็นระเบียบ หยิบจับง่าย น่ามอง และมีสินค้าให้เลือกอย่างหลากหลายมากยิ่งข้ึน และมีการ
พฒันาการบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงเราสามารถจัดโปรโมชั่นให้เป็นการดึงดูดใจลูกค้าให้อยากซ้ือมากยิ่งข้ึน และมี
ทางเลือกอ่ืนๆให้น่าสนใจ เช่น สินคา้ชนิดเดียวกนัแต่มีหลากหลายยีห่้อ หลากหลายราคาให้เลือก เป็นตน้มีการน าเอา
มาตรการและกลยทุธ์ต่างๆ มาใชใ้นการประกอบธุรกิจเพ่ือท าการแข่งขนักบัร้านสะดวกซ้ือ เช่น การปรับรูปแบบการ
บริหารจดัการโดยใชก้ารจดัการสมยัใหม่การปรับปรุง ร้านคา้ของตนเองตลอดจนการใชก้ลยทุธ์ราคาและกลยทุธ์อ่ืนท่ี
ไม่ใช่ราคาเขา้มาท าการแข่งขนั และควรสร้างเครือข่ายของกลุ่มผูค้า้ปลีกแบบดั้งเดิมเพ่ือสร้างอ านาจต่อรองในการ
แข่งขันกับร้านค้า ปลีกขนาดใหญ่เพ่ือรักษาลูกคา้เดิมไวใ้ห้ได ้ตลอดจนสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและ
ปรับตวัให้ทนักบัการ เปล่ียนแปลงของโลก   

ตลอดจนศึกษาถึงบทบาทของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว เพ่ือก าหนดอนาคตของธุรกิจคา้ปลีกท่ี
สามารถท าให้เกิดการปรับตวัของธุรกิจคา้ปลีกแบบดั้งเดิมและการด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
ส่ิงท่ีรัฐบาลตอ้งด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือร้านคา้ปลีกดั้งเดิม หรือร้านโชห่วย และซพัพลายเออร์ไดคื้อ ใชก้ฎหมายการ
แข่งขนัทางการคา้ในการป้องกนัไม่ให้ผูผ้ลิตสินคา้ท่ีมีร้านคา้ปลีกเป็นของตวัเอง ขายสินคา้ให้กบับริษทัในเครือท่ี
ราคาต ่ากว่าท่ีขายให้กบัร้านคา้ปลีกอ่ืนๆ พร้อมทั้งให้ส่งเสริมสนับสนุนให้ห้างคา้ปลีกดั้งเดิมสามารถปรับตวัเป็นห้าง
คา้ปลีกสมยัใหม่ได ้โดยอาจเนน้การขายสินคา้เฉพาะดา้นท่ีแตกต่างจากท่ีขายให้ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ รวมทั้งปรับปรุง
รูปแบบการจดัร้านให้สะดวก สะอาด และมีระบบการบริหารจัดการคลงัสินคา้ท่ีดี เพ่ือให้มีสินคา้ท่ีใหม่ สด และ
เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 
1.  ผูป้ระกอบธุรกิจโชห่วยควรหันมาให้ความส าคญักบัการ บริหารสินคา้ให้ เพียงพอต่อการจ าหน่าย ให้

ความส าคัญกับการพฒันาตนเอง โดยการติดตามข่าวสาร ความรู้ใหม่ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนท่ีจะเป็น 
ประโยชน์แก่การด าเนินกิจการร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

 2. พฒันาจุดเด่นของตนเองในเร่ืองของการบริการท่ีไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั ในดา้นความ ใกลชิ้ดและการเขา้ถึง
กลุ่มลูกคา้เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด  

3. รัฐบาลควรออกกฎหมายท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกนัและความยุติธรรม คือมีการก าหนดขนาด
พ้ืนท่ี ก าหนดจ านวนประชากรต่อห้างคา้ปลีก ก าหนดการแจง้แผนการขยายร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ล่วงหนา้ก่อนมีการ
ขยายสาขา ก าหนดวนั-เวลาเปิดปิด และ ก าหนดมาตรการป้องกนัผลกระทบ ต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป  
1. ควรเพ่ิมการสัมภาษณ์ร้านคา้โชห่วย เพ่ือทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสในการปรับตัวใน

การบริหารส่วนประสมทางการตลาดและการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ในเชิงลึกมากข้ึน  
2. เน่ืองจากการวิจยัน้ีศึกษาเฉพาะผูบ้ริโภคในโซนจงัหวดัปทุมธานีเท่านั้น ซ่ึงต่อไปควรปรับ วิธีการสุ่ม

ตวัอยา่งให้กระจายตามพ้ืนท่ีและครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ืองการปรับตวัของธุรกิจเคร่ืองเขียน จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสถานการณ์

ความเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อการใชเ้คร่ืองเขียน และการปรับตวัของธุรกิจเคร่ืองเขียน ศึกษาเก่ียวกบัอตัลกัษณ์
ของบุคคลหรือกลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านเคร่ืองเขียน ศึกษาปัจจยัแห่งความส าเร็จ โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ
เคร่ืองเขียน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการต่อยอดพฒันาธุรกิจเคร่ืองเขียน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการต่อยอดพฒันาธุรกิจ
เคร่ืองเขียน ใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพ เลือก ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั แบบเจาะจง ท าการเก็บขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  

ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์ความเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อร้านเคร่ืองเขียนคือความกา้วไกลของ
เทคโนโลยีท่ีท  าให้คนอ่านหนังสือน้อยลง  และใชอุ้ปกรณ์ในการเขียนน้อยลงเช่นกนั  กุญแจส าคญัของการปรับตวั
ของธุรกิจเคร่ืองเขียน คือการปรับธุรกิจให้ทนัยุคสมยั ข้ึนอยูก่บัการท าตลาดออนไลน์ เพราะตอนน้ีลูกคา้นิยมกบัการ
ซ้ือสินคา้ทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ เพ่ือท่ีจะไดเ้พ่ิมช่องทาง และเป็นการเพ่ิมยอดขายให้มากข้ึน ผูบ้ริโภคในยคุสมยั
น้ีชอบความสะดวกสบายมากกว่าอนัไหนท่ีอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ไดม้ากกว่าลูกคา้ก็จะเลือกส่ิงนั้น และส่ิง
ส าคญันอกเหนือจากน้ีคือการบริหารจดัการดา้นการเงิน คือมีการควบคุมการเงินอย่างชดัเจน โดยการจดัท ารายการ
บญัชี รายรับรายจ่าย และมีการแบ่งเงินท่ีใช้ในกิจการ แยกจากเงินส่วนตวัอย่างชัดเจน เพ่ือ  ทราบถึงผลก าไรหรือ
ขาดทุนต่อเดือนไดอ้ย่างแม่นย  า ท  าให้สามารถควบคุมและวางแผนการด าเนินงาน ของธุรกิจ  ในอนาคตไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ปัจจยัแห่งความส าเร็จของธุรกิจ เคร่ืองเขียน คือการบริการท่ีดี จริงใจ ซ่ือสัตย ์กบัลูกคา้ คุณภาพของ
สินคา้ และการบริการเป็นส าคญั การใชก้ลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ความหลากหลายของสินคา้ มีการปรับตวั
ให้สอดรับกบัสถานการณ์ ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป การ
มีนโยบายส่งเสริมของภาครัฐ มีส่วนช่วยให้ตลาดเคร่ืองเขียนเติบโต และช่วยสร้างโอกาสการแข่งขันของ
ผูป้ระกอบการ อาทิ การขยายการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนทอ้งถ่ิน การมุ่งเนน้การพฒันาประเทศไปสู่การ
เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีช่วยส่งเสริมการสร้างสรรค์รูปแบบ
สินคา้ให้มีเอกลกัษณ์ สวยงาม และแปลกใหม่ แตกต่างจากสินคา้ทัว่ไปในทอ้งตลาด เป็นตน้ 
ค าส าคญั: การปรับตวั, ธุรกิจเคร่ืองเขียน 
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ABSTRACT 
The study on self-adjustment of stationery business in Chiang Mai province aims to study a situation of 

changes that have effect on stationery usage and self-adjustment of stationery business, to study a guideline used to 
create new service associated with stationery business and study factors of success and chances of stationery business 
so as to be a guideline for developing further stationery business. Qualitative research technique is used for the study 
and purposive sampling method is used to select key informants. Data are collected by in-depth interviewing. 

The findings from the study showed that a situation of changes affecting on stationery shops was technology 
advancement causing people to read book and use stationery less than usual. The major key of self-adjustment of 
stationery business is making self-adjustment to keep pace with modernization, by doing online marketing as today 
customers prefer to buy goods online, in order to increase selling channels and sales volume. Currently, customers 
expect convenience at every stage of shopping. Whoever can provide them more convenience, they are ready to turn 
to that person. The important point above this matter is financial management. Namely, financial control must be 
obviously operated so as to know monthly profit or loss precisely, enabling to control and plan the future operation 
efficiently. Factors of success of the stationery business are good service, sincerity, and honesty given to customers 
as well as quality of products and services. Distribution channel strategy, variety of products that can blend with 
ongoing situations, business strategies that can be revised to meet changing situations, promoting policies from public 
sector play a part in boosting the growth of stationery market and help create competitive advantage of business 
operators such as expansion of education and learning promotion to local communities, emphasis on the country 
development to be the society of wisdom and learning including creative economy policies that help promote 
creativity of products to be unique, beautiful, innovative and different from other products sold in markets. 
Keywords:  Self-adjustment, stationery business 
 
1. บทน า 

ธุรกิจเคร่ืองเขียน จดัเป็นธุรกิจคา้ปลีกประเภทหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัต่อพฒันาการทางสังคมและเศรษฐกิจ 
เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ส าคญัประกอบการศึกษาเรียนรู้และการท างาน ดงันั้น เคร่ืองเขียนจึงเป็นสินคา้ประเภทจ าเป็นท่ี
ทุกคนท่ีอยูใ่นวยัศึกษาและวยัท างานจ าเป็นตอ้งใช ้(โชติมา สุรเนตินยั : 2550 ) แต่ในปัจจุบนั สถานการณ์ทางสังคมได้
เปล่ียนแปลงไปมาก  แน่นอนว่าเทคโนโลยเีป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งสูง  ในขณะเดียวกนัร้านศิว
ดลเคร่ืองเขียนก็อยู่ในกระแสการเปล่ียนแปลง  และวิสัยทศัน์ของร้านคือควรจะเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง  ดงันั้น
ค าถามท่ีตามมาก็คือ  ผูป้ระกอบการร้านศิวดลจะสามารถเพ่ิมคุณค่า เพ่ิมมูลค่าให้กบัร้านเคร่ืองเขียนเล็กๆ แต่ให้มี
ศกัยภาพในการแข่งขนัและสร้างคุณค่าให้กบัตนเองไดอ้ย่างไร จากกลไกของการเปล่ียนแปลงสภาวการณ์ต่างๆใน
สังคม  พร้อมๆกบัท่ีธุรกิจร้านเคร่ืองเขียนเล็กๆแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่  โดยส่ิงส าคัญอีกอย่างหน่ึงคือตอ้งมี
การศึกษาเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของบุคคลหรือกลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านเคร่ืองเขียน เพ่ือน าไปต่อยอดพฒันาสินคา้และ
บริการภายในร้านได ้และใชก้ารปรับตวัตามธุรกิจร้านเคร่ืองเขียนท่ีประสบความส าเร็จ  ใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดใน
การพฒันาต่อยอดสินคา้และบริการ  ซ่ึงแนวทางการปรับเปล่ียนรูปแบบของบริการน้ี  จะสามารถต่อยอดธุรกิจเคร่ือง
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เขียนให้สามารถตอบโจทยก์ารเปล่ียนแปลงของสังคมได ้  ผูว้ิจยัซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจเคร่ืองเขียนศิวดล จงัหวดั
เชียงใหม่  จึงไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองน้ีเพ่ือตอบโจทยก์ารวิจยัดงักล่าว และเพ่ือพฒันาต่อยอดธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพ่ือความส าเร็จของธุรกิจเคร่ืองเขียนต่อไปในอนาคต 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อการใชเ้คร่ืองเขียน และการปรับตวัของธุรกิจ
เคร่ืองเขียน 

2. เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของบุคคลหรือกลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านเคร่ืองเขียน  
3. เพ่ือศึกษาปัจจยัแห่งความส าเร็จ โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจเคร่ืองเขียน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการต่อ

ยอดพฒันาธุรกิจเคร่ืองเขียน 
 

3. การทบทวนแนวคดิ ทฤษฎ ี 
ในกระบวนการวิจยัเร่ืองการปรับตวัของธุรกิจเคร่ืองเขียน จงัหวดัเชียงใหม่  ในคร้ังน้ี ไดท้บทวนแนวคิด 

ทฤษฎีท่ีส าคญัมาผนวกประสานเขา้ดว้ยกนัดงัต่อไปน้ี 
1. สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมเทคโนโลยี 
2. แนวคิดทฤษฎีอตัลกัษณ์ 
3. แนวคิดทฤษฎีการให้บริการ 
4. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 

 

4. การด าเนินการวจิัย 
การวิจัยเร่ือง การปรับตัวของธุรกิจเคร่ืองเขียน จังหวดัเชียงใหม่ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative 

research) ด้วยกระบวนการวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth 
interview) โดยใช้แนวทางศึกษาให้  ผูใ้ห้ข้อมูลหลักซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นประกอบการธุรกิจอธิบายเร่ืองราวและ
ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีไดป้ระสบมา อนัเป็นขอ้มูลของการวิจยัเร่ืองการปรับตวัของธุรกิจเคร่ืองเขียน จงัหวดัเชียงใหม่ 
เพ่ือให้งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั จึงไดก้  าหนดระเบียบวิธีวิจยัซ่ึงประกอบดว้ย 

4.1 ข้อมูลทีใ่ช้ในการวจิัย 
การศึกษาในคร้ังน้ีจะใช้ขอ้มูล  2 ชนิด คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 

data) ดงัน้ี 
1)  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลโดยตรง โดยการสังเกตแบบมี

ส่วนร่วมในชุมชน และการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง คือเจา้ของธุรกิจ 
2)  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีการรวบรวมไว้

ก่อนแลว้ เช่น รายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถน ามาใชเ้พ่ือเช่ือมโยงและก่อเกิดประโยชน์รวมถึงบรรลุวตัถุประสงค์
ของการศึกษาได ้
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4.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ผูศึ้กษาก าหนดหัวขอ้รายการต่างๆท่ีตอ้งการจะศึกษาและรวบรวม โดยใช้

แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง โดยในแบบการสัมภาษณ์เป็นลกัษณะแบบค าถามปลายเปิดท่ีมีค าส าคญัท่ีตอ้งการ โดย
การสัมภาษณ์จะเป็นการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล เพ่ือให้ผูท่ี้ถูกสัมภาษณ์สามารถตอบค าถามและแสดงความคิดเห็น
ไดอ้ยา่งอิสระ ซ่ึงอยูภ่ายใตห้ัวขอ้ท่ีผูส้ัมภาษณ์เป็นผูก้  าหนด 

ผูศึ้กษาได้ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Observation) โดยการศึกษาถึงปรากฏการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในชุมชนท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

4.3 ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 ผูศึ้กษาไดก้  าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั  (Key – Informants Interview) ซ่ึงเป็นการเลือกเชิงทฤษฎี ซ่ึงไดแ้ก่การ
เลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเพ่ือการสัมภาษณ์จากประเด็นท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูล ซ่ึงเป็นเจา้ของ
ธุรกิจร้านเคร่ืองเขียน จ านวน 4 คน ท่ีมีองคค์วามรู้และประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัหัวขอ้วิจยั เพราะประกอบธุรกิจ
เคร่ืองเขียนมาเป็นระยะเวลาหลายปี และลูกค้าท่ีเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียจ านวน 3 คน รวมทั้งเซลล์แมน ซ่ึงมี
ประสบการณ์อยู่ในวงการท าธุรกิจเคร่ืองเขียนจ านวน 3 คน รวมจ านวนทั้งหมด 10 คน ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะสามารถให้
ขอ้มูลไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัในคร้ังน้ี 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative research) ด้วยกระบวนการวิ ธีการวิจัยเชิงเอกสาร 

(Documentary research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth interview) โดยไดด้ าเนินการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี 
และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และใชก้ารสัมภาษณ์เป็นการแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีลกัษณะเป็นการสัมภาษณ์
แบบปลายเปิด ซ่ึงเป็นกระบวนการวิจัยท่ีมีความยืดหยุ่นและเปิดกวา้ง  โดยค าถามต่างๆได้ถูกก าหนดเป็นแบบ
สัมภาษณ์ข้ึนเพ่ือใช้ประกอบการสัมภาษณ์ไวล่้วงหน้า เป็นโครงค าถามท่ีมีความยืดหยุ่น  โครงสร้างของแบบ
สัมภาษณ์ของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกนั ตามลกัษณะตามกลุ่มของผูต้อบแบบสัมภาษณ์  

เม่ือผูศึ้กษาไดส้ร้างแบบสัมภาษณ์และท าการทดสอบแบบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแลว้ จะน าแบบสัมภาษณ์
ดงักล่าวไปสัมภาษณ์กบักลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง โดยจะขออนุญาตผูใ้ห้ขอ้มูลหลกับนัทึกเทปในการสัมภาษณ์ และน า
เทปค าสัมภาษณ์มาถอดความ เพ่ือน าขอ้มูลค าตอบท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ดงักล่าวไปวิเคราะห์หาขอ้มูลทางขั้นตอนเชิง
คุณภาพต่อไป 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  ผูศึ้กษามีล าดบัขั้นตอนในการวิเคราะห์ดงัน้ี 
4.5.1 ผูศึ้กษาจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ โดยมาเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของแต่ละ

บุคคล และจดัล าดบัความส าคญั และคุณลกัษณะของขอ้มูล 
4.5.2   น าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ท่ีจดัล าดบัความส าคญัแลว้ น ามาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลทางเอกสารต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทฤษฏี ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือท่ีจะทราบถึงลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนั
ของขอ้มูล 

4.5.3   น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และจากการศึกษาต่างๆมาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลร่วมกนัอย่างเป็น
ระบบ และน าไปสู่การเช่ือมโยงขอ้มูลเขา้ด้วยกนั แสดงความส าคญัของขอ้มูลได้ชดัเจนยิ่งข้ึน เพ่ือสะดวกในการ



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาต ิ

คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 
 

วนัศุกร์ที่ 2 สงิหาคม พ.ศ.2562  หน้า  16 จดัโดย บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วิเคราะห์และเขียนรายงานข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาจะไม่ใช้ข้อมูลตัวเลข แต่จะเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาท่ีมี 
“รายละเอียด” และ “ลึก” และมีการอา้งถึงโดยตรงเก่ียวกบัท่ีมาของขอ้มูล ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้หรือ
ขอ้มูลทางเอกสาร 

ดงันั้น ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการตอบประเด็นสัมภาษณ์ (Interview Research) และขอ้มูลจากเอกสาร
ต่างๆ (Document Research) จะถูกน ามาวิเคราะห์และประมวลผลโดยเช่ือมโยงความสัมพันธ์ในแง่ต่างๆตาม
ขอ้เท็จจริง ทั้งในเชิงเหตุและผล ซ่ึงการวิเคราะห์จะออกมาในลกัษณะของการพรรณนาน าไปสู่ค าตอบในการศึกษา
และสรุปตามหลกัวิชาการประกอบการเขียนรายงาน 
 

5. ผลการวจิัย 
5.1 สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปของร้านเคร่ืองเขียน 
สถานการณ์ของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะรูปแบบของการค้าและเทคโนโลยีท  าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงในร้านเคร่ืองเขียน  ร้านหนังสือ  และร้านอุปกรณ์ส าหรับการเขียน การจดบนัทึก เน่ืองจากโลกในยคุ
ปัจจุบนัไดใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน อุปกรณ์แทปเลตต่างๆท างานแทนหนงัสือและเคร่ืองเขียนเสียเป็นส่วนใหญ่ 
ประกอบกบัวฒันธรรมของการอ่านและการท างานท่ีเปล่ียนแปลงไป  ซ่ึงอาจจะแยกประเด็นไดด้งัน้ี 

1) นโยบายของรัฐบาล  ถา้รัฐบาลแจกเคร่ืองเขียน อุปกรณ์การเรียน จึงท าให้ยอดขายทางร้านตก และถา้
ทางโรงเรียนไม่ไดม้าติดต่อทางร้านดว้ยก็ท  าให้ทางร้านขายของไดน้อ้ยลง 

2) เศรษฐกิจ คือประชาชนก็ประหยดับวกกับรายได้ท่ีมีน้อยลง เม่ือคนเขามีรายไดน้้อยเขาก็มีก  าลังซ้ือ
นอ้ยลงเช่นกนั เลยท าให้มีผลกระทบ 

3) การเขา้สู่ยคุเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
4) การขายออนไลน์การขายออนไลน์จะท าให้หน้าร้านด้อยประสิทธิภาพลงไป เพราะท าให้ลูกค้า

สะดวกสบายมากกว่าเป็นช่องทางการซ้ือของลูกคา้ท่ีง่ายข้ึน 
5) พฤติกรรมการท างานรูปแบบใหม่ ในปัจจุบนัการสั่งงาน การท างาน ไม่ค่อยมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ือง

เขียน เช่น การประชุมของบริษทัจากเดิมท่ีต้องมีการจดบนัทึกรายละเอียดต่างๆ มีการใช้ ปากกา กระดาษ แต่ใน
ปัจจุบนับริษทัหันมาใชเ้ทคโนโลยแีทน เช่น การสั่งงานผา่นอินเตอร์เน็ต การประชุมทางไกล เป็นตน้ 

5.2 การปรับตวัของธุรกจิเคร่ืองเขียน 
1) การท าตลาดออนไลน์  กุญแจส าคญัของการปรับธุรกิจให้ทนัยคุสมยั ข้ึนอยูก่บั เพราะตอนน้ีลูกคา้นิยมกบั

การซ้ือสินคา้ทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นแนวทางการท าธุรกิจในสมยัน้ีจะท าการขายอยู่แต่หน้าร้าน
ไม่ได ้เพราะการตลาดออนไลน์มีการพฒันาและเขา้มาแทรกแซงร้านคา้เกือบส้ินเชิง ส่ิงส าคญัคือจะท าอย่างไรให้เรา
นั่งอยู่ท่ีร้านและยงัมียอดขายเขา้มา ซ่ึงกุญแจส าคญันั่นก็คือการท าตลาดออนไลน์นัน่เอง เพราะไม่ว่าอยู่ท่ีไหนเราก็มี
ช่องทางการจดัจ าหน่ายให้แก่ลูกคา้ได ้ท  าให้ลูกคา้มีความสะดวกสบายมากข้ึนดว้ย 

ท าเพจเพ่ือโชว์สินค้า ขายสินค้าในเฟสบุ๊ค เพ่ิมมาเหมือนกันเพ่ือท่ีจะได้เพ่ิมช่องทาง และเป็นการเพ่ิม
ยอดขายให้มากข้ึน และคิดว่าผูบ้ริโภคในยุคสมยัน้ีชอบความสะดวกสบายมากกว่าอันไหนท่ีอ านวยความสะดวก
ให้แก่ลูกคา้ไดม้ากกว่าลูกคา้ก็จะเลือกส่ิงนั้นและจะเป็นจุดแข็งของธุรกิจจึงท าให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่อาจจะไม่มองท่ี
ราคาแต่จะมองถึงความสะดวกสบายท่ีมอบให้มากกว่า  
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2) การบริหารจดัการดา้นการเงิน การบริหารจดัการดา้นการเงิน คือมีการควบคุมการเงินอย่างชดัเจน  โดย
การจดัท ารายการบญัชี รายรับรายจ่าย และมีการแบ่งเงินท่ีใชใ้นกิจการ แยกจากเงินส่วนตวัอยา่งชดัเจน เพ่ือ  ทราบถึง
ผลก าไรหรือขาดทุนต่อเดือนไดอ้ยา่งแม่นย  า ท  าให้สามารถควบคุมและวางแผนการด าเนินงาน ของธุรกิจ  ในอนาคต
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ  

3) การวางแผนก าหนดกลยุทธ์ ในดา้นการวางแผนกลยุทธ์ จะใชว้ิธีการสังเกตจากพฤติกรรมการซ้ือของ
ลูกคา้ ว่าสินคา้ประเภทใด ไดรั้บความนิยม หรือเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มลูกคา้และจดัท า รายการบนัทึกสินคา้เรียงตาม
ความนิยม จากนั้นจะเร่ิมปฏิบติักลยทุธ์ โดยท าการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีไดบ้นัทึกไว ้โดย สินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมสูงจะซ้ือ
ในปริมาณมาก และจดัซ้ือสินคา้ปริมาณนอ้ยในสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมต ่า 

5.3 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง 
1) คุณภาพสินคา้  จะเนน้คดัสรรสินคา้ท่ีมีคุณภาพเท่านั้น ท่ีจะน ามาขายน ามาเสนอลูกคา้ ในราคาท่ียติุธรรม 

เพราะเร่ืองราคาก็มีผลมีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือสินคา้ของลูกคา้ ทางร้านก็พยายามหาสินคา้ท่ีแตกต่างแบบใหม่ๆ 
มาน าเสนอลูกคา้  

2) ราคามิตรภาพ ความตั้งใจของร้านตั้งแต่ในอดีต เพราะเปิดอยู่หน้าโรงเรียน ไม่สามารถบวกเอาก าไรได้
มาก เพราะนักเรียนเขามีสตางค์ไม่มาก ไม่มีรายได ้แต่อยากให้เขาไดใ้ชข้องดี ของราคาถูกเขาซ้ือไดอ้ยู่แลว้ แต่เรา
อยากให้เขาไดใ้ชข้องท่ีดีดว้ย และร้านก็เป็นท่ีเลือกซ้ืออุปกรณ์การเรียนและการท างาน  

3) การให้บริการ การให้บริการท่ีดีให้กบัลูกคา้ และหาสินคา้ท่ีสามารถมาตอบสนองของลูกคา้ให้ไดม้าก
ท่ีสุด พฒันาระบบการสั่งซ้ือ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีจดัวางจ าหน่ายตามร้านคา้/ร้านคา้ปลีกทัว่ไป เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผูบ้ริโภค การปรับปรุงรูปแบบสถานท่ีจ าหน่ายให้ครบวงจรมากข้ึน การจดัโปรโมชัน่ส าหรับการสั่งซ้ือ 
หรือบริการจดัส่งสินคา้ฟรีตามเง่ือนไขและในพ้ืนท่ีท่ีก  าหนด เป็นตน้ และเลือกช่องทางท่ีเหมาะกบัการส่ือสารและ
เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคของตวัเอง และแค่พฒันาธุรกิจอาจยงัไม่พอ ควรจะตอ้งพฒันาบุคลากรเก่าและใหม่ให้เขา้ใจ เปิด
ใจเรียนรู้กระบวนการท างานใหม่ๆ และเติบโตไปดว้ยกนั และจดักิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงเร่ิมตน้แนะน าสินคา้
ใหม่เขา้สู่ตลาด  

4) การส่งเสริมการตลาด ไดจ้ดัเตรียมงบประมาณไวจ้  านวนหน่ึง ส าหรับการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายใน
รูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการขายท่ีเรียกสั้นๆง่ายๆว่า “ ลด แลก แจก แถม” ซ่ึงจดัข้ึน ณ บริเวณจุดขาย
สินคา้ เพ่ือกระตุน้แรงซ้ือจากลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ี ยงัมีการการกระตุน้ยอดขาย ผ่านทางผูจ้ดัจ  าหน่ายของ
บริษัท ด้วยการมอบแรงจูงใจเช่นการแจกทองให้กับผูจ้ ัดจ าหน่ายท่ีสามารถท ายอดขายได้ถึงเป้า  และยงัมีการ
ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการด าเนินงาน  โดยจะต้องท าการปรับปรุงแผนการด าเ นินธุรกิจใหม่ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปดว้ย และกลยุทธ์การมีสินคา้ท่ีหลากหลาย ซ่ึงจะมีสินคาครบทุก  ประเภทท่ีจ าเป็นส าหรับ 
นกัเรียน และประชาชนทัว่ไป ส าหรับกลยทุธ์น้ี จะมีการติดต่อ ประสานงานกบับริษทัต่างๆ เก่ียวกบัการน าสินคา้เขา้
มาจ าหน่ายท่ีหลากหลาย อาทิ เช่น บริษทั ซากุระจ ากดั บริษทั นานมีจ ากดั เป็นตน้ 

5.4 ความส าเร็จ โอกาสและอุปสรรค 
1) การเน้นคุณภาพของสินคา้ และการบริการ ส่ิงส าคญัของการประกอบธุรกิจให้ส าเร็จ คือการบริการท่ีดี 

จริงใจ ซ่ือสัตย ์กบัลูกคา้ เพราะคิดว่าจะไม่แข่งขนัเร่ืองราคา แต่จะแข่งขนักนัท่ีคุณภาพของสินคา้ และการบริการเป็น
ส าคญั และการใชก้ลยุทธ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เน่ืองจากลกัษณะธุรกิจเนน้จ าหน่ายสู่ผูบ้ริโภคโดยตรง จึงจะ
เลือกท าเลในการตั้งร้าน ติดโรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั ซ่ึงอยูใ่กลก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา 
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2) การเพ่ิมช่องทางการสั่งซ้ือ การเพ่ิมช่องทางการสั่งซ้ือ ทางโทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ต ใชก้ารประชาสัมพนัธ์ 
เป็นการท าให้ลูกคา้รู้จกักบัร้านมากข้ึน ผา่นใบปลิว โปสเตอร์ และ ป้ายร้านท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ภายในร้าน 
และการติดต่อผูป้ระกอบการ เพ่ือเป็นการโฆษณาและช่วยให้ การสั่งซ้ือสินคา้ง่ายข้ึนความหลากหลายของสินคา้ 

3) การขยายตวัของเคร่ืองเขียนในสังคมอุดมปัญญา เป็นการเนน้คุณค่าของเคร่ืองเขียนให้มีมากข้ึนในสังคม
อุดมปัญญา ดึงจุดแข็งของเคร่ืองเขียนออกมา สินคา้แต่ละอย่างสามารถต่อยอดไอเดียไดอี้กหลายๆ อย่าง และการใช้
เคร่ืองเขียนยงัเป็นสินคา้จ าเป็นท่ีทุกคนในวยัศึกษาและวยัท างานตอ้งอุปโภค และตลาดของสินคา้ประเภทเคร่ืองเขียน
ยงัคงสามารถท่ีจะขยายตวัได ้เน่ืองจากภาครัฐไดใ้ห้การสนบัสนุนการ ขยายการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ชุมชน
ทอ้งถ่ินเพ่ือมุ่งเนน้ให้ประเทศเป็นสังคมอุดมปัญญา ประกอบกบั ท าให้เคร่ืองเขียนเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค มีอตัรา
การเติบโตและขยายตวัอย่างต่อเน่ือง มีการปรับตวัให้สอดรับกบัสถานการณ์ ท่ามกลางการปิดกิจการของร้านเคร่ือง
เขียนหลายๆแห่ง ท่ีตอ้งประสบกบัภาวะขาดทุนจากการด าเนินงาน ในช่วงท่ีเศรษฐกิจถดถอย แต่จากวิสัยทศัน์ในการ
ด าเนินงานของผูป้ระกอบการท่ีท าการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป มีการปรับปรุงและพฒันาสินค้ารูปแบบใหม่ๆ  ให้มีลักษณะเป็นสินค้าประเภทนวตักรรมใหม่ๆ
ทนัสมยั เป็นลกัษณะสินคา้แฟชัน่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค กลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีเปล่ียนแปลงไป 

4) โอกาสและอุปสรรค โอกาสคือ สินค้าประเภทน้ีเป็นสินคา้ส้ินเปลืองท่ีใช้แล้วหมดไป จึงกล่าวไดว้่า
แนวโน้มของธุรกิจเคร่ืองเขียนมีแนวโน้มท่ีเติบโตต่อไปอย่างต่อเน่ือง และการท่ีสังคมปัจจุบันได้เล็งเห็นถึง
ความส าคญัของการศึกษา และจากความส าคญัของการศึกษาท าให้จ  านวนผูเ้ขา้ ศึกษาท่ีมีอยา่งต่อเน่ืองและเพ่ิมจ านวน
มากข้ึนเร่ือย ๆ จึงท าให้ธุรกิจประเภทน้ีมีอตัราการเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงนโยบายส่งเสริมของภาครัฐ มีส่วนช่วยให้
ตลาดเคร่ืองเขียนเติบโต และช่วยสร้างโอกาสการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ อาทิ การขยายการศึกษาและส่งเสริมการ
เรียนรู้สู่ชุมชนทอ้งถ่ิน การมุ่งเนน้การพฒันาประเทศไปสู่การเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา 

อุปสรรคคือเร่ืองคนงานหรือลูกน้อง ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพราะการหาพนักงานท่ีมีทกัษะและมี
ความซ่ือสัตยเ์ป็นส่ิงท่ีท าได้ยาก และสินค้าท่ีน าเข้ามาท าให้ยอดขายของร้านเคร่ืองเขียนดั้ งเดิมลดลงบา้งท าให้
ผูบ้ริโภคบางคนขาดความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้ วิกฤตการณ์ทางการเงินท าให้เศรษฐกิจตกต ่าและมีผลโดยตรงต่อธุรกิจ
เคร่ืองเขียน เน่ืองจากลูกคา้ส านกังานหลายแห่งปิดกิจการลงหรือมีการลดต้นทุน การด าเนินงาน ยอดขายเคร่ืองเขียน
จึงลดลงอยา่งมาก ท าให้หลายบริษทัประสบกบัปัญหาขาดทุนจาก การด าเนินงานจ าตอ้งปิดกิจการลงในท่ีสุด 
 

6. การอภปิรายผล 
การศึกษาเร่ืองการปรับตวัของธุรกิจเคร่ืองเขียน จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าการปรับตวัของธุรกิจเคร่ืองเขียน คือ

การปรับธุรกิจให้ทนัยุคสมยั ข้ึนอยู่กบัการท าตลาดออนไลน์ เพราะตอนน้ีลูกคา้นิยมกบัการซ้ือสินคา้ทางออนไลน์
เป็นส่วนใหญ่ เพ่ือท่ีจะได้เพ่ิมช่องทาง และเป็นการเพ่ิมยอดขายให้มากข้ึน ผูบ้ริโภคในยุคสมัยน้ีชอบความ
สะดวกสบายมากกว่าอันไหนท่ีอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้มากกว่าลูกค้าก็จะเลือกส่ิงนั้ น และการขาย
ออนไลน์จะท าให้หนา้ร้านดอ้ยประสิทธิภาพลงไป เพราะการขายออนไลน์ท าให้ลูกคา้สะดวกสบายมากกว่าเป็นช่อง
ทางการซ้ือของลูกคา้ท่ีง่ายข้ึน การเขา้สู่ยุคเทคโนโลยสีมยัใหม่ โดยในปัจจุบนัการสั่งงาน การท างาน ไม่ค่อยมีความ
จ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองเขียน เช่น การประชุมของบริษทัจากเดิมท่ีตอ้งมีการจดบนัทึกรายละเอียดต่างๆ มีการใช ้ปากกา 
กระดาษ แต่ในปัจจุบนับริษทัหันมาใชเ้ทคโนโลยีแทน เช่น การสั่งงานผา่นอินเตอร์เน็ต การประชุมทางไกล เป็นตน้ 
และพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ในโลกออนไลน์มากข้ึน ปัจจยัส าคญัคือยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นยุคโลกาภิวฒัน์ 
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ยคุท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยเีป็นส่วนส าคญัท่ีสุดในการด าเนินชีวิต สอดคลอ้งกบัแนวคิดสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของ
สังคมเทคโนโลย ีโดยการท่ีเทคโนโลยสีมยัใหม่ กา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว ผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงภายใตบ้ริบท ท่ี
เช่ือมโยงต่อเน่ืองกนั ในลักษณะ เศรษฐศาสตร์เครือข่าย หรือท่ีเรียกว่า (networked economy) มีการเปล่ียนแปลง 
เคล่ือนยา้ยอย่างรวดเร็ว ปรับเปล่ียนโครงสร้างความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ระหว่างประเทศ การ
พฒันาเทคโนโลยส่ืีอสารและสารสนเทศ ส่งผลให้โลกมีสภาพ เหมือนเป็นหน่ึงเดียว มีการแข่งขนัสูงผลกระทบในวง
กวา้งต่อผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค อยา่งท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน และนัน่เป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนท่ีท าไห้ทรัพยากรมนุษยเ์กิด
การปรับตวัพฒันาให้เป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์อยูใ่นโลกเศรษฐกิจใหม่ เทคโนโลยไีดเ้ขา้ไปมีบทบาทต่อวิถีชีวิตผูค้นและ
สังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การตลาดออนไลน์ ดา้นการศึกษา ปัจจุบนัเราสามารถใชค้อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการ
พฒันาการเรียนรู้ไดอ้ย่างกวา้งขวาง การเรียนรู้ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ จึงเป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการเรียนการ
สอนปัจจุบนั  ส าหรับโรงเรียนมธัยม ก็มีการจดัการเรียนการสอนดา้นคอมพิวเตอร์ โดยก าหนดให้เป็นรายวิชาเลือก 
ในระดบัวิทยาลยั และ มหาวิทยาลยั มีเปิดสอนสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา  ท าให้ส่ือการเรียนการสอนสมยัใหม่มีการใช ้
กระดาษ ปากกา ในการจดบนัทึกขอ้มูลนอ้ยลง เพราะมีเทคโนโลยขีองเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือแท็บแล็ตเขา้มาอ านวย
ความสะดวกให้กบันกัเรียน นกัศึกษาอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั และจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการพบว่ากลุ่มลูกคา้
ส่วนใหญ่ จะเป็นกลุ่มนกัเรียน และนกัศึกษามากกว่ากลุ่มประชาชนทัว่ไป เพราะทางร้านเลือกท าเลในการตั้งร้าน ติด
โรงเรียน และมหาวิทยาลยั ซ่ึงอยู่ใกลก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ท่ีเป็นกลุ่มท่ีมีรสนิยมช่ืนชอบสินคา้ท่ีเป็นสินคา้ใหม่ๆ มี
สีสันสวยงาม รูปแบบสินคา้มีเอกลกัษณ์ และแปลกใหม่ ทนัสมยั เหมาะแก่การใชใ้นการศึกษา สินคา้แตกต่างจาก
สินคา้ทัว่ไปในทอ้งตลาด สอดคลอ้งกบัทฤษฎีอตัลกัษณ์ ท่ีเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยา ท่ีมุ่งอธิบายพฤติกรรมตามบทบาท
ของบุคคล ท่ีเบอร์คและไรซ์ (Burke & Reitzes, 1991: 242) ไดก้ล่าวว่า อตัลกัษณ์ คือ ส่ิงท่ีบุคคลให้ความหมายทาง
สังคมท่ีคนซ่ึงอยู่ในบทบาทเดียวกนัมีรวมกนั อตัลกัษณ์มีลกัษณะท่ีส าคญัคือ อตัลกัษณ์ต่างๆ เป็นการให้ความหมาย
กบัตนเอง กล่าวคือ อตัลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีเราไดม้าจากการเขา้ไปอยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงและอตัลักษณ์
เกิดข้ึนบนพ้ืนฐานความคลา้ยคลึงและความแตกต่างของบทบาทอ่ืนๆ ดงัเช่นการท่ีนักเรียน นักศึกษา อยู่ในพ้ืนท่ี
เดียวกนั โรงเรียนเดียวกนั มหาวิทยาลยัเดียวกนัก็จะมีความช่ืนชอบและสนใจสินคา้ประเภทเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั 
หรือการท่ีกลุ่มลูกคา้เป็นช่วงกลุ่มอายท่ีุยงัเป็นวยัเรียนจึงท าให้มีอตัลกัษณ์ในการช่ืนชอบและสนใจตวัสินคา้ท่ีทนัสมยั
และแปลกใหม่ เป็นตน้ และยงัรวมไปถึงอตัลกัษณ์ของร้านเคร่ืองเขียนในจงัหวดัเชียงใหม่ ว่าจะตอ้งมีรูปแบบในการ
จดัร้าน มีการจดัตกแต่งร้านอย่างไรเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ท่ีเป็นนักเรียนนกัศึกษา คือ
ตอ้งมีการตกแต่งร้านให้ทนัสมยั มีระเบียบ มีอากาศถ่ายเท มีการจดัเรียงสินคา้ให้โดดเด่นน่าซ้ือ มีสินคา้ให้เลือกเยอะ 
และมีสินคา้ท่ีแตกต่างแบบใหม่ๆ มาน าเสนอลูกคา้ เพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มนกัเรียนนกัศึกษาท่ีมกัจะ
ชอบซ้ือสินคา้รูปแบบใหม่ๆ และส่ิงส าคญันอกเหนือจากน้ีคือการบริหารจดัการดา้นการเงิน คือมีการควบคุมการเงิน
อย่างชดัเจน โดยการจดัท ารายการบญัชี รายรับรายจ่าย และมีการแบ่งเงินท่ีใช้ในกิจการ แยกจากเงินส่วนตวัอย่าง
ชดัเจน เพ่ือ ทราบถึงผลก าไรหรือขาดทุนต่อเดือนไดอ้ยา่งแม่นย  า ท  าให้สามารถควบคุมและวางแผนการด าเนินงาน 
ของธุรกิจ ในอนาคตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจยัแห่งความส าเร็จของธุรกิจ เคร่ืองเขียน คือการบริการท่ีดี จริ งใจ 
ซ่ือสัตย ์กับลูกค้า และการบริการเป็นส าคัญ ตามทฤษฎีการให้บริการ ท่ีกล่าวว่าการบริการเป็นหัวใจหลักของ
หน่วยงานท่ีมีผลต่อการตอบสนองของผูใ้ช้บริการให้เกิดความพึงพอใจเพ่ือให้มาในส่ิงท่ีต้องการไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐท่ีต้องการให้ประชาชนในประเทศเกิดความพึงพอใจในการบริการหรือภาคธุรกิจท่ีสามารถ
ตอบสนองลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจในการบริการน าสู่ผลประกอบการท่ีดี ตามท่ีวีระพงษ์  เฉลิมจิระรัตน์ (2542, 
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หนา้ 6 - 8) ไดใ้ห้ความหมายของการบริการว่า คือ“พฤติกรรม กิจกรรม การกระท าท่ีบุคคลหน่ึงทาให้หรือส่งมอบต่อ
อีกบุคคลหน่ึงโดยมีเป้าหมายและมีความตั้งใจในการส่งมอบบริการอนันั้น” หรือ “บริการ คือ ส่ิงท่ีจบั สัมผสั แตะตอ้ง
ไดย้ากและเป็นส่ิงท่ีเส่ือมสูญสลายไปไดง่้าย บริการจะไดรั้บการท าข้ึนและจะส่งมอบผูรู้้รับบริการ (ลูกคา้) เพ่ือใชส้อย
บริการนั้น ๆ ไดโ้ดยทนัที หรือในเวลาเกือบทนัทีทนัใดท่ีมีการให้บริการนั้น” รวมถึงการใชท้ฤษฎีส่วนประสมทาง
การตลาด 4Ps โดย Kotler (2012, p. 14) ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดไวว้่าเป็นกลุ่มของ  เคร่ืองมือ
หรือกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีองค์กรใช้ในการปฏิบติักบักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายเพ่ือให้บรรลุ  ตามวตัถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร ซ่ึงเจา้ของธุรกิจร้านเคร่ืองเขียนไดน้ ามาใชใ้นการพฒันาต่อยอดร้านคา้ โดยหลกัคือค านึงถึง
คุณภาพสินคา้ จะคดัสรรสินคา้ท่ีมีคุณภาพเท่านั้น ท่ีจะน ามาขายน ามาเสนอลูกคา้ ในราคาท่ียติุธรรม เพราะเร่ืองราคาก็
มีผลมีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือสินคา้ของลูกคา้ ทางร้านก็พยายามหาสินคา้ท่ีแตกต่างแบบใหม่ๆ มาน าเสนอลูกคา้ 
และจุดแข็งอีกอย่างท่ีชดัเจนคือ ราคามิตรภาพ และการให้บริการให้กบัลูกคา้ และหาสินคา้ท่ีสามารถมาตอบสนอง
ของลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด และมีการใชก้ลยุทธ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เน่ืองจากลกัษณะธุรกิจเน้นจ าหน่ายสู่
ผูบ้ริโภคโดยตรง ทางร้านจึงจะเลือกท าเลในการตั้งร้าน ติดโรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั ซ่ึงอยูใ่กลก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
และมีการเพ่ิมช่องทางการสั่งซ้ือ ทาง โทรศพัทแ์ละ อินเตอร์เน็ต ใชก้ารประชาสัมพนัธ์ เป็นการท าให้ลูกคา้รู้จกักบั
ร้านมากข้ึน ผ่านใบปลิว โปสเตอร์ และ ป้ายร้านท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกับสินค้าภายในร้าน และการติดต่อ
ผูป้ระกอบการ เพ่ือเป็นการโฆษณาและช่วยให้ การสั่งซ้ือสินคา้ง่ายข้ึนความหลากหลายของสินคา้แลว้ก็สินคา้แต่ละ
อย่างมนัสามารถต่อยอดไอเดียไดอี้กหลายๆอย่างมีการปรับตวัให้สอดรับกบัสถานการณ์  ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจ ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป จากส่วนประสมทางการตลาดดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นได้
ว่าธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จนั้ น จ าเป็นจะต้องก าหนดส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสม เพราะในปัจจุบนั
กระบวนการซ้ือส าหรับ ผูบ้ริโภค ผูซ้ื้อจะยดึหลกัมูลค่าสูงสุด (Value Maximization) ผูซ้ื้อจะซ้ือผลิตภณัฑจ์ากธุรกิจท่ี
เสนอ คุณค่าท่ีมอบให้ลูกคา้สูงสุด มูลค่าดงักล่าวนั้นคือความแตกต่างระหว่าง มูลค่าผลิตภณัฑ์ในสายตาของลูกคา้ 
และราคา (ตน้ทุน) ของผลิตภณัฑ ์รวมในสายตาของลูกคา้นัน่เอง ธุรกิจจะตอ้งคาดคะเนมูลค่าผลิตภณัฑร์วมในสายตา
ของลูกคา้และ ตน้ทุนรวมของลูกคา้ การส่งมอบมูลค่าผลิตภณัฑ์จะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือธุรกิจไดป้รับปรุงผลิตภณัฑ์ โดย
ธุรกิจตอ้งเพ่ิมมูลค่าดา้นผลิตภัณฑ์ มูลค่าดา้นบริการบุคลากร และภาพลกัษณ์ เพ่ือเป็นการสร้าง มูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตภณัฑ์ และตอ้งพยายามลดราคาในรูปของตวัเงิน รวมทั้งตอ้งพยายามลดตน้ทุน อ่ืนท่ีไม่ปรากฏในรูปของตวัเงิน
โดยลดตน้ทุนดา้นเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งเสียไป ลดตน้ทุนพลงังานท่ีตอ้งใชไ้ป กบัผลิตภณัฑ ์และลดตน้ทุนท่ีเกิดจากความ
ไม่สบายใจจากการใชผ้ลิตภณัฑ ์และรวมไปถึงนโยบายส่งเสริมของภาครัฐ ก็มีส่วนช่วยให้ตลาดเคร่ืองเขียนเติบโต 
และช่วยสร้างโอกาสการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ อาทิ การขยายการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนทอ้งถ่ิน 
การมุ่งเน้นการพฒันาประเทศไปสู่การเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคท่ี์
ช่วยส่งเสริมการสร้างสรรค์รูปแบบสินค้าให้มีเอกลักษณ์ สวยงาม และแปลกใหม่ แตกต่างจากสินค้าทัว่ไปใน
ทอ้งตลาด 

 
7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สถานการณ์ความเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อร้านเคร่ืองเขียน คือความกา้วไกลของเทคโนโลยท่ีีท าให้คน
อ่านหนงัสือนอ้ยลง  และใชอุ้ปกรณ์ในการเขียนนอ้ยลงเช่นกนั เพราะยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นยคุโลกาภิวฒัน์ ยคุ
ท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยเีป็นส่วนส าคญัท่ีสุดในการด าเนินชีวิต จากกลไกของการเปล่ียนแปลงสภาวการณ์ต่างๆในสังคม  
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พร้อมๆ กบัท่ีธุรกิจร้านเคร่ืองเขียนเล็กๆแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยส่ิงส าคญัอีกอย่างหน่ึงคือตอ้งมีการศึกษา
เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของบุคคลหรือกลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านเคร่ืองเขียน เพ่ือน าไปต่อยอดพฒันาสินคา้และบริการ
ภายในร้านได ้และใชก้ารปรับตวัตามธุรกิจร้านเคร่ืองเขียนท่ีประสบความส าเร็จ   ใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดในการ
พฒันาต่อยอดสินคา้และบริการ  ซ่ึงแนวทางการปรับเปล่ียนรูปแบบของบริการน้ี  จะสามารถต่อยอดธุรกิจเคร่ืองเขียน
ให้สามารถตอบโจทยก์ารเปล่ียนแปลงของสังคมได้ กุญแจส าคญัของการปรับตวัของธุรกิจเคร่ืองเขียน คือการปรับ
ธุรกิจให้ทนัยุคสมยั ข้ึนอยู่กบัการท าตลาดออนไลน์ เพราะตอนน้ีลูกคา้นิยมกบัการซ้ือสินคา้ทางออนไลน์เป็นส่วน
ใหญ่ เพ่ือท่ีจะได้เพ่ิมช่องทาง และเป็นการเพ่ิมยอดขายให้มากข้ึน ผูบ้ริโภคในยุคสมยัน้ีชอบความสะดวกสบาย
มากกว่าอนัไหนท่ีอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ไดม้ากกว่าลูกคา้ก็จะเลือกส่ิงนั้น และส่ิงส าคญันอกเหนือจากน้ีคือ
การบริหารจดัการดา้นการเงิน คือมีการควบคุมการเงินอยา่งชดัเจน โดยการจดัท ารายการบญัชี รายรับรายจ่าย และมี
การแบ่งเงินท่ีใชใ้นกิจการ แยกจากเงินส่วนตวัอยา่งชดัเจน เพ่ือ ทราบถึงผลก าไรหรือขาดทุนต่อเดือนไดอ้ย่างแม่นย  า 
ท  าให้สามารถควบคุมและวางแผนการด าเนินงาน ของธุรกิจ ในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ปัจจยัแห่งความส าเร็จ
ของธุรกิจ เคร่ืองเขียน คือการบริการท่ีดี จริงใจ ซ่ือสัตย ์กบัลูกคา้ คุณภาพของสินคา้ และการบริการเป็นส าคญั การใช้
กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ความหลากหลายของสินคา้ มีการปรับตวัให้สอดรับกบัสถานการณ์ ปรับเปล่ียน
กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป การมีนโยบายส่งเสริมของภาครัฐ มีส่วน
ช่วยให้ตลาดเคร่ืองเขียนเติบโต และช่วยสร้างโอกาสการแข่งขันของผูป้ระกอบการ อาทิ การขยายการศึกษาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนทอ้งถ่ิน การมุ่งเน้นการพฒันาประเทศไปสู่การเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคท่ี์ช่วยส่งเสริมการสร้างสรรครู์ปแบบสินคา้ให้มีเอกลกัษณ์ สวยงาม และแปลก
ใหม่ แตกต่างจากสินคา้ทัว่ไปในทอ้งตลาด เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 
1. ธุรกิจเคร่ืองเขียนควรจะมีการปรับตวัให้ทนัต่อยุคสมยั มีการท าการตลาดออนไลน์เพ่ือสร้างกลุ่มลูกคา้

ใหม่ๆและเพ่ิมยอดขายให้กบัธุรกิจ 
2. มีการศึกษาอตัลกัษณ์เฉพาะกลุ่มของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพ่ือการขายสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการให้

มากท่ีสุด 
3. ใชก้ลยุทธ์ทหารมด คือเป็นกลยุทธ์ท่ีส่งพนักงานในร้านไปติดต่อ หน่วยงาน บริษทั โรงงาน โรงเรียน 

และ มหาวิทยาลยั เพ่ือท าการขายส่ง เป็นการเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่าย  
4. ดว้ยภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา จึงควรมีการกระตุน้การขาย จากเดิมท่ีจะมีลูกคา้มาซ้ือถึงท่ีร้านเราก็ตอ้งมี

วิธีรับมือโดย เพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่าย ให้สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
1. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรขยายกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจเคร่ืองเขียนให้มากข้ึนกว่าเดิม 
2. ควรมีการวิจยักลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านเคร่ืองเขียนดว้ย เพ่ือให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

 

กติตกิรรมประกาศ 
ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยห์ลกัสูตรศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และ

การเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต)  วิทยาลัยนวตักรรมสังคม  มหาวิทยาลัยรังสิต บิดา  มารดา 
ตลอดจนบุคคลในครอบครัวทุกท่านทุกคนท่ีสนับสนุนช่วยเหลือ และให้ก  าลงัใจ  และขอกราบขอบพระคุณเจา้ของ
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ธุรกิจร้านเคร่ืองเขียน, เซลลแ์มน, ลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการร้านเคร่ืองเขียน ท่ีเสียสละเวลา และให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสัมภาษณ์ และขอขอบคุณส าหรับก าลงัใจท่ีไดรั้บจากพ่ีๆ เพ่ือนๆ ผูร่้วมศึกษาทุกท่าน 
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ความสามารถในการพึ่งพาตนเองขององค์กรพัฒนาเอกชน:  
กรณศึีกษาองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานด้านเอดส์ 

Independability of NGOs: A case study of HIV/AIDS NGOs 
กฤษสยาม อารยะวงค์ไชย1 และ ฉัตรวรัญ องคสิงห์2 

1, 2 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต)  
วทิยาลยันวตักรรมสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต, kritsiam.arayawongchai@gmail.com, chattrsu@gmail.com 

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ือง ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองขององคก์รพฒันาเอกชน กรณีศึกษาองคก์รพฒันาเอกชนท่ี

ท างานดา้นเอดส์ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางในการพฒันาตนเองขององคก์รพฒันาเอกชนดา้นเอดส์ในประเทศ
ไทย ให้สามารถพ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ท่ามกลางสภาวการณ์ท่ีแหล่งทุนจากต่างประเทศลดการสนบัสนุนงานดา้น
เอดส์ลงในขณะท่ีเป้าหมายในการยติุเอดส์ยงัไม่บรรลุ โดยใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพ เลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัแบบเจาะจง ท า
การเก็บขอ้มูลโดยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจุบนัการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในประเทศไทยลดลงมาก จากจ านวนผูติ้ดเช้ือราย
ใหม่ปีละกว่าแสนราย เหลือเพียงไม่ถึงหกพนัรายในปัจจุบนั และความชุกของการแพร่ระบาดไดเ้ปล่ียนจากประชากร
ทัว่ไปมาเป็นกลุ่มประชากรหลกั เช่น ชายท่ีมีเพศสัมพนัธ์กบัชาย พนักงานบริการ คนขา้มเพศ และผูใ้ชส้ารเสพติด 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม องค์กรพฒันาเอกชนยงัคงมีบทบาทส าคัญในการยุติเอดส์ เน่ืองจากองค์กรเหล่าน้ีมีความ
เช่ียวชาญในการเขา้ถึงประชากรกลุ่มหลกัเน่ืองจากเขา้ใจพฤติกรรมและวิถีชีวิตของประชากรเหล่าน้ีเป็นอยา่งดี อีกทั้ง
ยงัสามารถด าเนินกิจกรรมป้องกนัเชิงรุก ซ่ึงลว้นเป็นขอ้จ ากดัของภาครัฐ แต่ปัจจุบนัองค์กรพฒันาเอกชนก าลังไดรั้บ
ผลกระทบจากทุนสนบัสนุนท่ีลดลงดว้ยเหตุผลหลายประการ รวมถึงสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีดีข้ึน ในขณะ
ท่ีการด าเนินงานท่ีผ่านมาขององคก์รส่วนใหญ่เหล่าน้ีพ่ึงพาแหล่งทุนต่าง ๆ  มาโดยตลอด แมจ้ะไดรั้บการเสริมสร้าง
ศกัยภาพโดยแหล่งทุนแต่ก็มกัเน้นในเร่ืองของทกัษะและความรู้ในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและตวัช้ีวดัของ
โครงการ มากกว่าการเสริมสร้างศกัยภาพท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินงานไดอ้ย่างย ัง่ยืน ดงันั้น องค์กรพฒันาเอกชน
จ าเป็นตอ้งปรับตวัเพ่ือให้พ่ึงพาตนเองไดย้ิ่งข้ึน ซ่ึงอาจท าไดโ้ดยการมีนวตักรรมท่ีตอบสนองต่อรูปแบบการแพร่
ระบาดในปัจจุบนัท่ีช่วยให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเป็นเคร่ืองยนืยนัถึงบทบาทท่ีส าคญัขององคก์รในแผนยทุธศาสตร์
ชาติเพ่ือการยติุเอดส์ เพ่ิมการเขา้ถึงแหล่งทุนท่ีหลากหลายมากข้ึนแทนการพ่ึงพาแหล่งทุนใหญ่ท่ีมีอยูเ่ดิม เพ่ิมกิจกรรม
การระดมทุนดว้ยตวัเองในรูปแบบต่าง ๆ  ร่วมกนัสร้างความตระหนักเพ่ือลดการตีตราในสังคมเพ่ือให้งานดา้นเอดส์
เป็นงานท่ีน่าสนบัสนุนผ่านทางกิจกรรมเพ่ือสังคมโดยภาคเอกชน มีธรรมาภิบาลและรักษาไวซ่ึ้งความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบไดเ้พ่ือความไวว้างใจของแหล่งทุนต่าง ๆ ตลอดจนเสริมสร้างทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับ
การระดมทุนมากกว่าทกัษะการด าเนินงานหรือการบริหารโครงการเช่นท่ีผา่นมาเพียงอยา่งเดียว 
ค าส าคญั: องคก์รพฒันาเอกชน, เอดส์, พ่ึงพาตนเอง 
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ABSTRACT 
The study on Independability of NGOs, a case study of HIV/AIDS NGOs aimed to study ways HIV/AIDS 

NGOs in Thailand can improve themselves so that they can be independent in a more sustainable manner amid 
decreasing AIDS funding from external donors while the targets to end AIDS are yet to be achieved. It is a qualitative 
study. The sample of the study was selected using purposive sampling method. In-depth interview was used to collect 
data. 

The findings from the study found that the HIV epidemic in Thailand has decreased significantly, from 
more than 100,000 new infections per annum in the past to currently less than 6,000. The prevalence of the epidemic 
has also changed, from among the general population to key populations including men who have sex with men, sex 
workers, transgender people and people who use drugs. Despite the decrease, NGOs still have a critical role to play 
in an effort to end AIDS for their expertise in reaching key populations as they understand these populations’ 
behaviors and lifestyles. They are capable of proactive prevention interventions. The government sector, on the 
contrary, has limitations in these areas. However, these NGOs currently face challenges of decreased funding as a 
result of various reasons including improved national economic status. Most of these NGOs have been dependent on 
funding. While capacity building has been given to them, its focus on has been on the skills and knowledge needed 
to achieve project goal and indicators, rather than the capacity for them to be more independent and sustainable. Thus, 
it is important for NGOs to adapt themselves for better independability. This can be achieved by employing innovative 
approaches suitable for current epidemic to reach target populations to reaffirm their critical role in the national 
strategy to end AIDS, diversify their funding sources rather than depending on existing key sources, conduct fund-
raising activities, collectively build awareness on HIV/AIDS to reduce social stigma so as to attract private funding 
through CSR activities, ensure good governance and transparency to build donors’ trust, and build resource 
mobilization skills rather than solely focusing on technical knowledge and program management skills like it has 
been.  
Keywords:  NGOs, HIV/AIDS, Independability  
 
1. บทน า 

ปัญหาเอดส์นับเป็นปัญหาท่ีส าคญัในสังคม ซ่ึงแมส้ถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีข้ึนกว่าในอดีตมาก จาก
จ านวนผูติ้ดเช้ือรายใหม่มากกว่าแสนราย เหลือเพียงไม่ถึงหกพนัรายในปัจจุบนั แต่การยติุเอดส์ก็ไม่ใช่เร่ืองง่ายเพราะ
รูปแบบการแพร่ระบาดท่ีเปล่ียนแปลงไป จากกลุ่มประชากรทั่วไปมาเป็นกลุ่มประชากรหลัก ได้แก่ ชายท่ีมี
เพศสัมพนัธ์กับชาย พนักงานบริการ คนขา้มเพศ และผูใ้ชส้ารเสพติด และรูปแบบพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ท่ี
เปล่ียนจากการซ้ือบริการจากสถานบริการหรือการนัดพบกนัตามท่ีสาธารณะ มาเป็นรูปแบบออนไลน์มากข้ึน อีกทั้ง
อายขุองผูติ้ดเช้ือรายใหม่ในปัจจุบนัก็ลดลงเร่ือย ๆ ดว้ยเหตุน้ี องคก์รพฒันาเอกชนจึงยงัคงมีบทบาทท่ีส าคญัในความ
พยายามยุติเอดส์ เน่ืองจากองค์กรเหล่าน้ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการเขา้ถึงกลุ่มประชากรหลกัเป็นพิเศษ เขา้ใจ
รูปแบบพฤติกรรมและวิถีชีวิตของประชากรกลุ่มน้ีเป็นอยา่งดี อีกทั้งยงัสามารถจดับริการเชิงรุกซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัของ
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ภาครัฐได ้อยา่งไรก็ตาม ท่ีผา่นมาองคก์รพฒันาเอกชนท่ีท างานดา้นเอดส์อาศยัแหล่งทุนจากต่างประเทศในการท างาน
เป็นส่วนใหญ่ เช่น กองทุนโลก หรือแผนฉุกเฉินของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพ่ือบรรเทาปัญหาเอดส์ แต่แหล่ง
ทุนเหล่าน้ีไดล้ดการสนบัสนุนลงในปัจจุบนัดว้ยเหตุผลหลายประการ อีกทั้งสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ี
เปล่ียนจากประเทศก าลงัพฒันามาเป็นประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง แมใ้นปัจจุบนัส านักงานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติจะเขา้มาสนบัสนุนงานเชิงรุกดา้นเอดส์ แต่ก็ยงัมีขอ้จ ากดัหลายประการ และองคก์รพฒันาเอกชนยงัคงพ่ึงพา
แหล่งทุนต่าง ๆ เช่นเดิม ท่ามกลางปัญหาเอดส์ท่ียงัไม่สามารถยุติได้และการให้การสนับสนุนโดยแหล่งทุนท่ีไม่
แน่นอน องคก์รพฒันาเอกชนจ าเป็นตอ้งปรับตวัเพ่ือให้พ่ึงพาตนเองได ้และสามารถด าเนินกิจกรรมไดอ้ยา่งย ัง่ยนืมาก
ยิง่ข้ึน   

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงตั้งวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเอชไอวีในปัจจุบนั บทบาท
ขององคก์รพฒันาเอกชนในการยติุปัญหาเอดส์ การท างานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคขององคก์รพฒันาเอกชน การ
พ่ึงพาแหล่งทุนในปัจจุบนั อีกทั้งเพ่ือหาแนวทางการพฒันาตวัเองขององคก์รพฒันาเอกชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้
มากข้ึนในอนาคตเพ่ือให้เกิดความย ัง่ยนืโดยพ่ึงพาแหล่งทุนต่าง ๆ ให้นอ้ยลง 

1.1 วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.1.1 เพ่ือศึกษาการท างานขององคก์รพฒันาเอกชนท่ีท างานดา้นเอดส์ในประเทศไทย 
1.1.2 เพ่ือศึกษาแนวทางในการพฒันาความสามารถในการพ่ึงพาตนเองขององค์กรพฒันาเอกชนท่ีท างาน

ดา้นเอดส์ในประเทศไทย 
 
2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องและการทบทวนวรรณกรรม 

เน่ืองจากงานวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางในการพฒันาความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของ
องค์กรพฒันาเอกชนท่ีท างานด้านเอดส์ ผูว้ิจยัจึงไดท้บทวนทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกบัการเป็นโรค
ภูมิคุม้กนับกพร่อง แนวคิดเก่ียวกบัองคก์รพฒันาเอกชน การพฒันาท่ีย ัง่ยนื และการจดัการความเส่ียง 

ในส่วนของงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจัยได้ท  าการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ เช่น 
งานวิจยัของ Ernest L. Okorley และคณะ ไดศึ้กษาถึง ปัจจยัดา้นองคก์รท่ีมีอิทธิพลต่อความย ัง่ยืนขององคก์รเอ็นจีโอ
ทอ้งถ่ิน กรณีศึกษาจากประเทศกานา งานวิจยัของ Dardane Nuka (2010) เก่ียวกบั ความย ัง่ยนืของเอ็นจีโอในโคโซโว: 
ความทา้ทายของภาคประชาสังคมและแนวทางส าหรับอนาคต โดยงานวิจยัทั้งสองฉบบัสรุปไดว้่าองคก์รจ าเป็นตอ้ง
พิจารณาปัจจยัท่ีจ  าเป็นส าหรับความย ัง่ยนื เช่น ทรัพยากรทางการเงิน การพฒันาโครงการ ความสามารถในการอยูร่อด
ขององคก์ร ศกัยภาพของบุคลากร ประสิทธิภาพของโครงการ และแหล่งทุนสนบัสนุน  งานวิจยัเร่ืองการพฒันา CSR 
ในประเทศไทย และบทบาทอาสาสมคัร โดย ปารีณา ประยุกต์วงศ ์และ แมท โอเซ็น (2009) ช้ีว่ากระแสการพฒันา 
CSR ในระดบัโลกนั้นมุ่งไปท่ีการพฒันาการท า CSR ให้เป็นเคร่ืองมือการพฒันา ซ่ึงเป็นโอกาสขององค์กรพฒันา
เอกชนในการไดรั้บการสนบัสนุนเพ่ือต่อยอดงานพฒันาของตน และ การศึกษาเร่ือง “เอ็นจีโอในศตวรรษท่ี 21” หรือ 
21st Century NGOs ซ่ึงมีขอ้สรุปหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ ความจ าเป็นในการพฒันา “รูปแบบเอ็นจีโอเชิงธุรกิจ” เพ่ือให้
สามารถอยูร่อดในตลาดและความทา้ทายท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงไป เป็นตน้ 
 
 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาต ิ

คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 
 

วนัศุกร์ที่ 2 สงิหาคม พ.ศ.2562  หน้า  26 จดัโดย บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

3. การด าเนินการวจิัย 
3.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การวิจยั ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) 

โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีค าถามแน่นอน (Structured interview) ท่ีก  าหนดข้ึนตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ซ่ึงผูถู้ก
สัมภาษณ์สามารถตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ  ประกอบกบัขอ้มูลท่ีรวบรวมไวก่้อนแลว้ เช่น 
รายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเพ่ือศึกษาถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในภาคประชาสังคม เพ่ือ
เช่ือมโยงให้เกิดประโยชน์ต่อวตัถุประสงคข์องการศึกษาฉบบัน้ี 

 

3.2 ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเป็นกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (purposive sampling)  ท  าการเก็บขอ้มูลโดยวิธีสัมภาษณ์ โดย

ไดก้  าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัซ่ึงเป็นผูบ้ริหารจากองคก์รพฒันาเอกชนสององคก์รท่ีมีความแตกต่างกนั ไดแ้ก่ มูลนิธิเพ่ือน
พนักงานบริการ ซ่ึงท างานส่งเสริมการป้องกนัเอชไอวีในกลุ่มพนักงานบริการและกลุ่มประชากรหลกั และมูลนิธิ
เดอะพอซโฮมเซ็นเตอร์ ซ่ึงท างานในดา้นการดูแลสนับสนุนผูอ้ยูร่่วมกบัเช้ือเอชไอวี โดยทั้งสององคก์รเป็นองค์กรท่ี
ท างานดา้นเอดส์มาอย่างยาวนาน มีความรู้และประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัหัวขอ้วิจยั เขา้ใจระบบการบริการของ
ภาครัฐเป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นองค์กรท่ีเคยไดรั้บทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ สามารถให้
ขอ้มูลไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัในคร้ังน้ี  

 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเร่ือง ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองขององค์กรพฒันาเอกชน กรณีศึกษาของ

องคก์รพฒันาเอกชนท่ีท างานดา้นเอดส์ ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งตามแบบสัมภาษณ์
ท่ีสร้างข้ึน โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ียดืหยุน่และเปิดกวา้ง โดยมีการขออนุญาตบนัทึกเทป
ในการสัมภาษณ์แลว้น ามาถอดความเพ่ือวิเคราะห์ทางคุณภาพต่อไป  

 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการถอดเทปสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistic) โดยเปรียบเทียบขอ้คน้พบจากทั้งสององคก์รและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ืออธิบายขอ้มูลเก่ียวกบั  
3.4.1 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์กรพฒันาเอกชนดา้นเอดส์ โดยเฉพาะในการแสวงหา

แหล่งทุนเพ่ือให้เกิดความย ัง่ยนืในการท างาน 
3.4.2 แนวทางการพฒันาเพ่ือให้องคก์รสามารถพ่ึงพาตนเองไดใ้นอนาคต 

 
4. ผลการวจิัย 

4.1 สถานการณ์ด้านเอดส์ของประเทศไทยในปัจจุบัน  
ปัจจุบนัสถานการณ์ดา้นเอดส์ของไทยดีข้ึนกว่าแต่ก่อนมาก จากจ านวนผูติ้ดเช้ือรายใหม่ปีละ 140,000 ราย

เม่ือ 20 ปีท่ีแล้ว เหลือเพียงปีละหม่ืนกว่ารายเม่ือสิบปีท่ีแล้ว และปัจจุบนั เหลือเพียงปีละ 5-6,000 รายเท่านั้ น ซ่ึง
สะทอ้นถึงยทุธศาสตร์ของประเทศและผลของความทุ่มเททั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม อยา่งไรก็ตาม แมจ้  านวนผู ้
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ติดเช้ือรายใหม่จะลดลงในภาพรวม แต่ผูติ้ดเช้ือรายใหม่ในกลุ่มประชากรหลกั (Key populations) เช่น ผูใ้ชส้ารเสพติด 
ชายท่ีมีเพศสัมพนัธ์กับชาย คนขา้มเพศ และพนักงานบริการกลบัเพ่ิมข้ึน นอกจากนั้นยงัพบว่าอายุของผูติ้ดเช้ือราย
ใหม่ในกลุ่มประชากรหลกัลดลงเร่ือย ๆ เช่น จากวยัท างานหรือผูอ้ายุมาเป็นนักเรียนนักศึกษามากข้ึน โดยเฉพาะ
นกัเรียนมธัยมปลายและนกัศึกษามหาวิทยาลยัไปจนถึงวยัท างานระยะเร่ิมตน้ 

นอกจากจ านวนผูติ้ดเช้ือรายใหม่จะลดลงแลว้ การเขา้ถึงบริการทั้งการตรวจและการดูแลรักษาในปัจจุบนัก็ดี
ข้ึนกว่าแต่ก่อนมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากนโยบายของภาครัฐท่ีสนบัสนุนให้คนไทยทุกคนไดรั้บการตรวจฟรีปีละสองคร้ัง 
และหากพบว่ามีการติดเช้ือก็สามารถเข้ารับการรักษาได้ฟรีโดยใช้สิทธิประกนัสังคมหรือบตัรทอง โดยในกรณีท่ี
ท างานต่างจงัหวดัท่ีตนมีสิทธ์ิอยู่ก็สามารถท าการยา้ยสิทธ์ิเพ่ือให้สะดวกต่อการรักษาได ้ส่งผลให้ผูติ้ดเช้ือมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน ท าให้ในปัจจุบนัผูเ้สียชีวิตจากเอดส์และโรคติดเช้ือฉวยโอกาสมีจ านวนนอ้ยลงมาก  

 

4.2 บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในการยุตปัิญหาเอดส์ในประเทศไทย  
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั องค์กรพฒันาเอกชนดา้นเอดส์มีบทบาทส าคญัยิ่งต่อความพยายามในการยุติ

ปัญหาเอดส์ เน่ืองจากองคก์รเหล่าน้ีช่วยเติมเต็มในส่วนท่ีภาครัฐไม่สามารถท าไดห้รือขาดศกัยภาพ เช่น 
บทบาทด้านการป้องกัน องคก์รภาคประชาสังคมหรือองคก์รพฒันาเอกชนดา้นเอดส์มีความสามารถในการ

เขา้ถึงกลุ่มประชากรหลกัไดดี้กว่าภาครัฐ เน่ืองจากมีเจา้หน้าท่ีท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มประชากรหลกัเอง จึงมีความ
เขา้ใจพฤติกรรมและวิถีชีวิตของกลุ่มประชากรไดดี้กว่า เช่น ชายท่ีมีเพศสัมพนัธ์กบัชาย คนขา้มเพศ ผูใ้ชส้ารเสพติด 
ย่อมเขา้ใจเพ่ือนท่ีมีลกัษณะเดียวกนัไดดี้กว่าเจา้หน้าท่ีของภาครัฐ อีกทั้งเจา้หน้าท่ีของภาครัฐมีขอ้จ ากดัในดา้นภาระ
งานท่ีลน้มือและงบประมาณในการท างานเชิงรุก ดว้ยเหตุน้ีการด าเนินงานเชิงรุกดา้นการป้องกนัจะขาดองค์กรภาค
ประชาสังคมไปไม่ได ้

บทบาทด้านการดูแลรักษา ในอดีตมีการหนุนเสริมการดูแลรักษาผูป่้วยเอดส์และผูอ้ยูร่่วมกบัเช้ือเอชไอวีโดย 
“ศูนยอ์งค์รวม” ซ่ึงประจ าอยู่ท่ีโรงพยาบาลของรัฐทัว่ประเทศ อย่างไรก็ตาม ดว้ยงบประมาณท่ีลดลงท าให้ศูนยอ์งค์
รวมตอ้งปิดตวัไปและการหนุนเสริมดงักล่าวตอ้งยติุลง เม่ือขาดศูนยอ์งคร์วมภาระการดูแลผูอ้ยูร่่วมกบัเช้ือเอชไอวีจึง
ตกไปสู่เจา้หนา้ท่ีภาครัฐทั้งหมด แต่ดว้ยจ านวนผูรั้บการรักษาท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมากและภาระงานของเจา้หนา้ท่ีท  าให้
มีขอ้จ ากดัในการดูแลอย่างทัว่ถึง เช่น การให้ค  าปรึกษาท่ีครอบคลุมรอบดา้น หรือการติดตามเพ่ือให้คงอยู่ในระบบ 
ส่งผลให้ผูรั้บบริการส่วนหน่ึงหลุดออกไปจากระบบการดูแลรักษาซ่ึงอาจส่งผลต่อการด้ือยา การแพร่เช้ือ ภาวะ
เจ็บป่วย ตลอดจนการเสียชีวิตดว้ยโรคติดเช้ือฉวยโอกาสได ้

จากขอ้มูลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าในปี พ.ศ. 2559 มีผูติ้ดเช้ือเอชไอวีประมาณการ
อยูท่ี่ 427,800 คน ในจ านวนน้ีไดรั้บการตรวจวินิจฉัยแลว้จ านวน 409,323 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 95 ในจ านวนท่ีไดรั้บ
การตรวจวินิจฉัยทั้งหมด มีผูไ้ดรั้บยาตา้นไวรัสเพียง 283,970 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ของจ านวนผูติ้ดเช้ือทั้งหมดท่ี
ไดรั้บการตรวจวินิจฉัย และในจ านวนน้ีมีผูท่ี้สามารถกดไวรัสไดส้ าเร็จจ านวน 229,357 หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ของ
จ านวนผูท่ี้ไดรั้บยาตา้นทั้งหมด จะเห็นไดว้่าขอ้จ ากดัของการดูแลและอตัราก าลงัคนส่งผลให้เกิดช่องว่างในการเขา้ถึง 
การดูแลรักษา และการคงอยูใ่นระบบอยา่งมีนยัส าคญั 

บทบาทด้านการก าหนดนโยบาย องคก์รพฒันาเอกชนนบัว่ามีบทบาทส าคญัยิ่งในการขบัเคล่ือนเชิงนโยบาย
ท่ีเอ้ือต่อการเขา้ถึงการตรวจรักษา เช่น ในช่วงท่ีเร่ิมมีการรักษา ยาตา้นไวรัสในยุคนั้นมีราคาแพงมากถึงเดือนละสาม
หม่ืนบาท ซ่ึงน้อยคนมากท่ีจะสามารถเข้าถึงการรักษาไดเ้พราะต้องกินยาตลอดชีวิต แต่ด้วยพลังขับเคล่ือนของ
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เครือข่ายภาคประชาสังคมท าให้การรักษามีราคาถูกลงเร่ือย ๆ จนกระทัง่สามารถเขา้ถึงไดฟ้รีในปัจจุบนั ซ่ึงหากไม่มี
การขบัเคล่ือนโดยภาคประชาสังคม จ านวนผูติ้ดเช้ือเอชไอวีในประเทศไทยอาจสูงกว่าในปัจจุบนัน้ีมาก และจ านวน
ผูเ้สียชีวิตเพราะเอดส์หรือโรคติดเช้ือฉวยโอกาสก็จะมากกว่าน้ีมากเช่นกนั 

นอกจากตวัอย่างขา้งตน้ องค์กรพฒันาเอกชนยงัมีบทบาทในการขบัเคล่ือนเชิงนโยบายมากมาย เช่น ได้
ร่วมกบัภาครัฐและองค์กรผูใ้ห้ทุนขบัเคล่ือนการแกไ้ขนโยบาย ให้องค์กรชุมชนสามารถให้บริการแบบ KPLHS ได ้
การขบัเคล่ือนเพ่ือให้องค์กรชุมชนสามารถตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีได ้ซ่ึงในปัจจุบนัอยู่ในขั้นตอนการเจรจากบั
หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการพฒันางานวิจยัท่ีอาจน าไปสู่นโยบายในอนาคต เช่น การขบัเคล่ือนเร่ืองการ
รักษาภายในวนัเดียวกนั หรือ same-day ART เพ่ือให้ผูรั้บบริการไดรั้บการรักษาไดเ้ร็วท่ีสุด หรือการมีส่วนร่วมในการ
ขบัเคล่ือนการวิจยัเพ่ือให้สามารถตรวจหาการติดเช้ือไดเ้อง ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขโดยส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ไดอ้อกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองชุดตรวจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดเช้ือเอชไอวี (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ชุดตรวจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจคดักรองการติดเช้ือเอชไอวีดว้ย
ตนเอง พ.ศ. 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วนัท่ี 9 เม.ย. 2562  

 

4.3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านเอดส์ขององค์กรพัฒนาเอกชนในปัจจุบัน 
แมว้่าองค์กรพฒันาเอกชนดา้นเอดส์จะมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนนโยบายประเทศในการยุติปัญหา

เอดส์ แต่องคก์รเหล่าน้ีก็ประสบกบัปัญหาในการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนัออกไป 
ปัญหาด้านทกัษะและความเช่ียวชาญ องคก์รพฒันาเอกชนดา้นเอดส์มีความเช่ียวชาญท่ีแตกต่างกนั เช่น บาง

องคก์รอาจเช่ียวชาญในดา้นการป้องกนัในขณะท่ีบางองคก์รเช่ียวชาญในดา้นการดูแลรักรักษา ซ่ึงลกัษณะงานทั้งสอง
ท่ีแตกต่างกนัน้ีน ามาซ่ึงขอ้จ ากดัในการท างานขององค์กรและการรับทุน เน่ืองจากนโยบายท่ีแตกต่างของแหล่งทุน 
เพราะความเช่ียวชาญของบางองค์กรอาจไม่สอดคลอ้งกับนโยบายท่ีแหล่งทุนให้ความส าคญั นอกจากนั้น องค์กร
พฒันาเอกชนส่วนใหญ่ยงัขาดทักษะดา้นการระดมทุน เน่ืองจากความเคยชินกับการพ่ึงพาแหล่งทุนมาโดยตลอด 
ประกอบกบัเม่ือไดรั้บทุนมาแลว้แต่ละองคก์รมีหนา้ท่ีส าคญัในการด าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือตอบตวัช้ีวดั
ของโครงการ อีกทั้งการไดรั้บการสนับสนุนในการด าเนินงานโดยองค์กรผูใ้ห้ทุนเองส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปท่ีทกัษะท่ี
จ าเป็นท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรม เช่น การเขา้ถึงกลุ่มประชากร การติดตามประเมินผล เป็นตน้ มากกว่าทกัษะการระดม
ทุนหรือทกัษะอ่ืน ๆ ท่ีจะช่วยให้องคก์รพฒันาเอกชนสามารถแสวงหาแหล่งทุนและพ่ึงพาตนเองได ้

ปัญหาจากนโยบายของแหล่งทุน ปัจจุบนั แหล่งทุนส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการป้องกนัเพ่ือลดจ านวนผู ้
ติดเช้ือรายใหม่มากกว่าการดูแลรักษา เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของประเทศไทยท่ีลดลงจากอดีตมาก 
นโยบายดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของความพยายามในการท่ีจะยุติเอดส์ ส่งผลให้การให้ทุนสนบัสนุนเน้นไปท่ีโครงการ
การป้องกนัมากกว่า ประกอบกบัสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีเปล่ียนจากประเทศก าลงัพฒันามาเป็นประเทศท่ีมี
รายไดป้านกลาง ท าให้แหล่งทุนต่าง ๆ มองว่าประเทศควรพ่ึงพาตนเองมากยิง่ข้ึน 

อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะเร่ิมมีแหล่งทุนในประเทศให้การสนับสนุน แต่เง่ือนไขการท างานและการเบิกจ่ายยงัคง
เป็นอุปสรรคส าคญัส าหรับองค์กรพฒันาเอกชนดา้นเอดส์ เช่น ในกรณีของส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
หรือ สปสช. ท่ีปัจจุบนัให้การสนับสนุนโดยอาศยักรอบการท างานแบบ RRTTR คือ Reach เขา้ถึง, Recruit น ากลุ่ม 
เป้าหมายเขา้สู่บริการสุขภาพ, Test ตรวจหาการติดเช้ือ, Treat รักษาดว้ยยาตา้นไวรัส, Retain ท าให้คงอยูใ่นระบบ หาก
องค์กรพฒันาเอกชนสามารถด าเนินงานให้ผูรั้บบริการเขา้สู่ระบบบริการตามยุทธศาสตร์ RRTTR ไดก้็จะสามารถ
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เบิกจ่ายจาก สปสช. ไดร้ายละ 1,800 บาท โดยการเบิกจ่ายตามระบบของ สปสช. ให้เบิกจ่ายงวดท่ีหน่ึง 30% หลงัเซ็น
สัญญา งวดท่ีสอง 50% เม่ือส่งมอบผลงานเบ้ืองตน้ และงวดท่ีสาม 20% ส่งมอบรายงานสมบูรณ์ ในกรณีท่ีไม่สามารถ
ด าเนินไดค้รบตามขั้นตอน ก็จะถูกหักไปตามสัดส่วนเม่ือส่งมอบรายงานสมบูรณ์  

นอกจากเง่ือนไขการเบิกจ่ายขา้งตน้ องคก์รพฒันาเอกชนไดส้ะทอ้นถึงอุปสรรคของการด าเนินงานเน่ืองจาก
ความล่าชา้ของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยหลงัจากท่ีเซ็นสัญญาแลว้กว่างบประมาณกอ้นแรกจะโอนแลว้เสร็จตอ้งใช้
เวลาหลายเดือน เม่ือไดรั้บงบประมาณแลว้จึงเหลือเวลาท างานเพียง 4-5 เดือนเท่านั้นท่ีจะด าเนินงานตามขั้นตอนของ
ยทุธศาสตร์ RRTTR 

ปัญหาจากรูปแบบของการแพร่ระบาดที่เปลี่ยนแปลงไป แมบ้างองค์กรจะมีความเช่ียวชาญในด้านการ
ป้องกนัและประสบการณ์ในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น ตามสถานบนัเทิงหรือแหล่งสาธารณะ แต่ดว้ยรูปแบบการ
แพร่ระบาดท่ีเปล่ียนไปและความกา้วหน้าของเทคโนโลยกีารส่ือสาร ท าให้กลุ่มเป้าหมายจ านวนหน่ึงไปอยู่บนโลก
ออนไลน์ ซ่ึงการเขา้ถึงตอ้งอาศยัทกัษะความเช่ียวชาญอีกแบบหน่ึง และการเขา้ถึงน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการท างาน
ขององค์กรโดยตรงเน่ืองจากทุนท่ีองค์กรรับมานั้นมีเป้าหมายท่ีจะตอ้งเขา้ให้ถึง ท  าให้องค์กรตอ้งปรับวิธีการท างาน
ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัหรือเพ่ิมทกัษะท่ีจ าเป็นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายได ้ 

 

4.4 ความสามารถในการพึ่งพาตนเองขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ในปัจจุบัน 
ปัจจุบนัองค์กรพฒันาเอกชนด้านเอดส์ท่ียงัคงไดรั้บการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง  ๆ เช่น มูลนิธิเพ่ือน

พนกังานบริการ ไดรั้บเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ คิดเป็นสัดส่วนจากภาครัฐ 70% แหล่งทุนต่างประเทศ 25% 
และการระดมทุน 5% ซ่ึงจะเห็นไดว้่า องค์กรพฒันาเอกชนยงัคงพ่ึงพาแหล่งทุนเกือบทั้งหมดและขาดความสามารถ
ในการพ่ึงพาตนเองในระยะยาว โดยมีเหตุผลส าคญัจากขอ้จ ากดัในดา้นของทกัษะการระดมทุน ปัญหาเอดส์ซ่ึงไดรั้บ
ความสนใจจากองคก์รเอกชนขนาดใหญ่นอ้ยกว่าปัญหาดา้นอ่ืน ๆ ท าให้ไม่สามารถไดรั้บการสนับสนุนจากกิจกรรม
เพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ขององค์กรใหญ่ ๆ  ได ้ตลอดจนภาระงานท่ีเกิดจากความจ าเป็นเร่งด่วนใน
การด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้สามารถบรรลุตวัช้ีวดัของแหล่งทุนในปัจจุบนัเพ่ือให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได ้

ในทางตรงกนัขา้ม บางองคก์ร เช่น มูลนิธิเดอะพอซโฮมเซ็นเตอร์ ซ่ึงไม่มีความเช่ียวชาญในการท างานการ
ป้องกนัเชิงรุก ไม่สามารถรับทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ได ้และตอ้งยติุการด าเนินกิจกรรมลงในปัจจุบนัในท่ีสุด  

 

4.5 แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการพึ่งพาตนเองเพ่ือให้เกดิความยัง่ยืน 
จากการท างานขององคก์รพฒันาเอกชนท่ีท างานดา้นเอดส์พบว่าหากองค์กรตอ้งการด าเนินกิจกรรมให้เกิด

ความย ัง่ยนื จ  าเป็นตอ้งพฒันาตนเองให้พ่ึงพาตนเองไดม้ากข้ึน ซ่ึงอาจท าได ้ดงัน้ี 
- ต้องมสิีนค้าหรือนวตักรรมทีน่่าสนใจ 
องค์กรพฒันาเอกชนควรพฒันาระบบบริการให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มประชากรตามรูปแบบการแพร่ระบาดท่ี

เปล่ียนไป เพ่ือให้เป็นท่ีน่าสนใจต่อแหล่งทุนได ้เช่น รูปแบบการให้บริการท่ีเรียกว่า  การให้บริการสุขภาพโดยกลุ่ม
ประชากรหลัก หรือ KPLHS รูปแบบดังกล่าวอาจรวมถึงการท่ีองค์กรชุมชนสามารถเปิดคลินิกเพ่ือให้บริการกบั
กลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยตรง ซ่ึงเป็นช่องทางหรือรูปแบบบริการท่ีช่วยให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดดี้ยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัอาจ
สามารถยกระดบัไปสู่การเป็นหน่วยบริการของ สปสช. ท่ีจะสามารถเบิกจ่ายไดโ้ดยตรงจาก สปสช. ไดใ้นอนาคต 
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- เข้าถึงแหล่งทุนทีห่ลากหลายมากยิง่ขึน้ 
องคก์รพฒันาเอกชนควรแสวงหาแหล่งทุนท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน ทั้งแหล่งทุนในประเทศและต่างประเทศ

ท่ีอาจสนใจประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเอดส์ เช่น ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ตลอดจนแหล่งทุนจาก
ภาคเอกชนในประเทศซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่ค่อยมีองคก์รดา้นเอดส์ท่ีเขา้ถึงแหล่งทุนดงักล่าวมากเท่าใดนกั 

- เพิ่มการระดมทุน 
องค์กรพฒันาเอกชนควรเพ่ิมการระดมทุนให้มากยิ่งข้ึนแทนการเป็นผูอ้งคก์รผูรั้บทุนเพียงอย่างเดียว เช่น 

มูลนิธิเพ่ือนพนักงานบริการไดมี้การระดมทุนดว้ยการท า “กองทุนถุงยางอนามยัหมุนเวียน” หรือ condom revolving 
fund โดยการรับซ้ือถุงยางในราคาถูกจากผูผ้ลิตแลว้จ าหน่ายให้กบัสถานบริการในราคาท่ีสูงกว่าเพียงเล็กน้อยเพ่ือน า
ก าไรนั้นมาใชใ้นกิจกรรมขององคก์ร หรือมูลนิธิเดอะพอซโฮมเซ็นเตอร์เองไดริ้เร่ิมท ากิจการเพ่ือสังคม หรือ social 
enterprise เพ่ือน ารายไดท่ี้เกิดจากการด าเนินกิจการมาใชใ้นการแกปั้ญหาให้กบัสังคม โดยไดร่้วมกบัองค์กรชุมชน
หลายองคก์รในการด าเนินกิจการศูนยก์ารเรียนรู้ในการให้พ้ืนท่ีส าหรับองคก์รชุมชนดว้ยกนัและองค์กรทัว่ไปมาใช้
พ้ืนท่ีในการอบรม ประชุมสัมมนา หรือเป็นพ้ืนท่ีท างานร่วมกนั (co-working space) ซ่ึงคลา้ยกบักิจการเพ่ือสังคมของ
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ท่ีก่อตั้ งโดยนายมีชัย วีระไวทยะ ท่ีด าเนินกิจการ Cabbages and Condoms 
ให้บริการสถานท่ีพกัอาศยัและจดัประชุมสัมมนาเพ่ือน ารายไดด้งักล่าวมาท าประโยชน์แก่สังคม เป็นตน้  อย่างไรก็
ตาม การระดมทุนด้วยตัวเองในปัจจุบันขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ยงัจ ากัด และจ าเป็นต้องเพ่ิมขีด
ความสามารถในการระดมทุนดว้ยตนเองให้มากยิง่ข้ึนไปอีกในอนาคต 

- สร้างความตระหนักเพ่ือลดการตตีราและเลือกปฏบิัติ 
ในการระดมทุนให้หลากหลายนั้น องค์กรผูใ้ห้ทุนจ าเป็นตอ้งเขา้ใจความส าคญัของปัญหาเอดส์ท่ีส่งผลต่อ

การพฒันาประเทศ แต่เน่ืองดว้ยในอดีตจนถึงปัจจุบนั เอชไอวีและเอดส์ไดรั้บผลกระทบจากการตีตราและเลือกปฏิบติั
ค่อนขา้งมาก ส่งผลให้ประเด็นดา้นเอดส์อาจยงัไม่เป็นท่ีสนใจส าหรับหลาย ๆ องคก์รท่ีจะให้การสนบัสนุนเพราะเกรง
จะกระทบกบัภาพลกัษณ์ขององคก์ร ดงันั้น หากสังคมมีความเขา้ใจในเร่ืองเอดส์ดีข้ึนก็จะท าให้องคก์รต่าง ๆ สนใจ
และเขา้มามีบทบาทในการสนบัสนุนมากยิง่ข้ึน 

- ความโปร่งใส 
ท่ีผ่านมาในอดีตพบว่าการด าเนินงานขององค์กรพฒันาเอกชนมีการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงเกิด ข้ึนใน

หลาย ๆ ประเทศ ส่งผลให้องค์กรดังกล่าวถูกยุติการให้ทุนสนับสนุนและต้องปิดตัวลง ดังนั้ น การด าเนินงานท่ี
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบไดจึ้งเป็นส่ิงส าคญัขององค์กรพฒันาเอกชน เพราะเม่ือองค์กรด าเนินงานดว้ยความ
โปร่งใสยอ่มไดรั้บความไวว้างใจและความเช่ือมัน่จากแหล่งทุนท่ีให้การสนับสนุน ดงันั้น องคก์รจะตอ้งบริหารงาน
เป็นระบบอยา่งมืออาชีพ มีธรรมาภิบาล และสามารถตรวจสอบได ้ 

- คุณภาพ 
แมปั้จจุบนัองคก์รพฒันาเอกชนท่ีท างานดา้นเอดส์จะไดรั้บการสนับสนุนท่ีลดลงจากแหล่งทุนต่าง ๆ ส่งผล

ให้บางคร้ังตอ้งลดจ านวนคนลงและท าให้การท างานส าหรับเจา้หน้าท่ีขององค์กรท่ีเหลืออยู่เพ่ิมมากข้ึน แต่องค์กร
จะตอ้งคงไวซ่ึ้งคุณภาพของการท างานไม่ให้ดอ้ยลงไป เพ่ือเป็นเคร่ืองสะทอ้นให้เห็นถึงศกัยภาพขององคก์รพฒันา
เอกชนในฐานะภาคีส าคญัของการยติุปัญหาเอดส์ให้กบัประเทศ 
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- เสริมสร้างทกัษะทั้งการระดมทุนและการท างานด้านอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัเอดส์ 
นอกเหนือจากองค์ประกอบท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ องค์กรพฒันาเอกชนจ าเป็นตอ้งเสริมสร้างทกัษะการ

ระดมทุน หรือพฒันารูปแบบการระดมทุนให้สอดคลอ้งกบัความสนใจของแหล่งทุนต่าง ๆ อีกทั้งยงัควรพฒันาทกัษะ
ในดา้นอ่ืน ๆ เช่น การท างานในประเด็นเร่ืองสิทธิมนุษยชน ความหลากหลายทางเพศ หรือดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
เพ่ือให้องคก์รเขา้ถึงแหล่งทุนท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน 
 

5. การอภปิรายผล 
5.1 สรุปผลการวจิัยและอภปิราย 
การเป้าหมายพฒันาท่ียงัยนืไดก้ลายมาเป็นวาระส าคญัของโลกในปัจจุบนั ซ่ึงประกอบไปดว้ยการพฒันาใน

ด้านต่างๆ โดยหน่ึงในนั้ นรวมถึงปัญหาด้านเอดส์ด้วย ดังนั้ น การท่ีโลกจะบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ียงัยืนได้
ประชาคมโลกจะตอ้งช่วยกนัยติุปัญหาเอดส์ดว้ยเช่นกนั 

ส าหรับประเทศไทย ปัญหาเอดส์ยงัคงเป็นปัญหาส าคญัระดบัประเทศ เน่ืองจากประเทศยงัไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายในการยติุเอดส์ได ้แมส้ถานการณ์ปัญหาเอดส์ในประเทศไทยในปัจจุบนัจะดีข้ึนอย่างมาก ดงัจะเห็นไดจ้าก
การแพร่ระบาดท่ีลดลงจากจ านวนผูติ้ดเช้ือรายใหม่นับแสนรายต่อปีในอดีต เหลือเพียง 5-6,000 รายในปัจจุบนั 
อย่างไรก็ตามปัญหาเอดส์ยงัคงเป็นปัญหาส าคญัในสังคม เน่ืองจากประเทศไทยยงัไม่สามารถยุติเอดส์ได ้นอกจาก
ปัญหาการแพร่ระบาดแลว้ ในดา้นของการดูแลรักษายงัคงพบช่องว่างอยู ่ โดยมีผูติ้ดเช้ือจ านวนหน่ึงยงัไม่เขา้สู่ระบบ
การดูแลรักษา ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะส่งต่อเช้ือไปยงัผูอ่ื้นได ้และหากไม่ไดรั้บการรักษาอาจพฒันาไปสู่การเป็นโรคเอดส์ ท า
ให้เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคติดเช้ือฉวยโอกาสได ้องค์กรพฒันาเอกชนจึงยงัคงมีความส าคญัในฐานะภาคีของ
ประเทศในยทุธศาสตร์เอดส์ชาติ เพราะภาครัฐเองมีขอ้จ ากดัหลายประการ เช่น การป้องกนัเชิงรุก การเขา้ถึงประชากร
กลุ่มหลกั ความเขา้ใจในรูปแบบพฤติกรรมและวิถีชีวิตของแต่ละกลุ่มประชากร ความเขา้ใจในการให้บริการในกลุ่ม
ประชากรท่ีมีหลากหลายทางเพศ เป็นตน้ ซ่ึงองคก์รพฒันาเอกชนเองมีความเช่ียวชาญในส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี 

ในอดีตท่ีผ่านมา องค์กรพฒันาเอกชนดา้นเอดส์ส่วนใหญ่ไดรั้บการสนับสนุนในการท างานจากแหล่งทุน
จากต่างประเทศ เช่น กองทุนโลก (Global Fund) และ แผนการฉุกเฉินของประธานาธิบดีเพ่ือบรรเทาปัญหาเอดส์ 
(PEPFAR) แต่ในปัจจุบนัการสนับสนุนของทั้งสองแหล่งทุนลดลงมาก เน่ืองจากสถานการณ์ดา้นเอดส์ของประเทศ
ไทยท่ีดีข้ึนมาก และสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศไดเ้ปล่ียนจากประเทศก าลงัพฒันากลายมาเป็นประเทศท่ีมีราย 
ไดป้านกลาง ท าให้หลายองคก์รตอ้งปิดตวัลงและบางองคก์รตอ้งปรับตวัเพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองไดม้ากข้ึนและอยู่
รอดได ้

ปัจจุบนัภาคีต่างๆ ไดร่้วมกนัขบัเคล่ือนเพ่ือให้เกิดการสนับสนุนงานดา้นเอดส์โดยภาครัฐผ่านทางกลไก
สัญญาประชาคม (social contracting) โดยส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติไดมี้นโยบายสนบัสนุนองคก์รภาค
ประชาสังคมหรือเอ็นจีโอท่ีท างานดา้นเอดส์ ดว้ยการจดัสรรงบประมาณปีละ 200 ลา้นบาท เพ่ือการท างานป้องกนัเชิง
รุกเป็นส าคญั 

อยา่งไรก็ตาม การสนบัสนุนของภาครัฐโดนผ่านทางส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติยงัเป็นเพียงจุด 
เร่ิมตน้ อีกทั้งยงัมีขอ้จ ากดัและอุปสรรคหลายประการ ตั้งแต่ การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีล่าชา้ท าให้องคก์รพฒันาเอกชน
มีเวลาท่ีจ ากดัในการด าเนินงาน การด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ RRTTR ท่ีแมจ้ะเป็นยทุธศาสตร์การท างานท่ีชดัเจนแต่
ก็มีขั้นตอนมากพอสมควร ท าให้เกิดขอ้จ ากดัในการด าเนินงานท่ีสมบูรณ์ซ่ึงส่งผลต่อจ านวนเงินท่ีสามารถเบิกจ่ายได ้
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เง่ือนไขดงักล่าวส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในดา้นของทุนในการด าเนินกิจกรรม อีกทั้งท  าให้การเขา้ถึงแหล่งทุน
ดงักล่าวจ ากดัอยูแ่ต่เพียงองคก์รพฒันาเอกชนท่ีมีทุนส ารองเพียงพอท่ีออกค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรมไปก่อน แลว้
จึงค่อยเบิกจ่ายคืนภายหลงัจากส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

แมก้ารสนับสนุนการด าเนินงานดา้นเอดส์โดยภาครัฐจะเป็นนิมิตหมายท่ีดี แต่ก็ยงันับว่ามีขอ้จ ากดัอยูม่าก 
และตอ้งอาศยัระยะเวลาอีกพอสมควรในการพฒันาระบบให้มีความคล่องตวัมากยิ่งข้ึน อีกทั้งองคก์รพฒันาเอกชนใน
ปัจจุบนัยงัคงพ่ึงพาแหล่งทุนอยู่มาก โดยทุนส าหรับด าเนินกิจกรรมเกือบทั้งหมดมากจาแหล่งทุนในประเทศและ
แหล่งทุนต่างประเทศรวมกนั องคก์รพฒันาเอกชนจึงจ าเป็นตอ้งปรับตัวเพ่ือให้สอดรับกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัโดย
การท าให้องคก์รมีขีดความสามารถท่ีจะพ่ึงพาตนเองไดม้ากยิง่ข้ึน  

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
สรุปผล  เพ่ือให้องคก์รพฒันาเอกชนท่ีท างานดา้นเอดส์สามารถพ่ึงพาตนเองไดม้ากข้ึน องคก์รควร: 
- พัฒนาสินค้าหรือนวัตกรรมที่น่าสนใจ เพ่ือให้มีความน่าสนใจและสามารถตอบสนองต่อแผนการยติุ

ปัญหาเอดส์ของประเทศ และเป็นท่ีน่าสนใจส าหรับแหล่งทุน  
- เข้าถึงแหล่งทุนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น หากประเทศไทยเปล่ียนสถานะเป็นประเทศท่ีมีรายไดสู้งใน

อนาคต ย่อมมีโอกาสท่ีแหล่งทุนจากต่างประเทศจะยุติการสนับสนุน ดังนั้ น องค์กรพฒันาเอกชน
จะตอ้งพยายามเขา้ถึงแหล่งทุนท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน ทั้งแหล่งทุนในประเทศและต่างประเทศ และ
ภาคเอกชน เป็นตน้ 

- เพิ่มการระดมทุน เพ่ือช่วยให้พ่ึงพาตนเองได้มากยิ่งข้ึน ซ่ึงอาจท าไดโ้ดยการท ากิจการเพ่ือสังคมใน
รูปแบบต่างๆ การจดักิจกรรมเพ่ือระดมทุนท่ีเหมาะสม  

- สร้างความตระหนักเพ่ือลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ  ปัจจุบนัแทบไม่มีองค์กรเอกชนท่ีสนับสนุน
องคก์รท่ีท างานดา้นเอดส์อยา่งจริงจงั โดยอาจมีสาเหตุมาจากความกงัวลต่อภาพลกัษณ์ขององคก์ร การ
ลดการตีตราจะช่วยสร้างความเขา้ใจท่ีจะน าไปสู่การสนับสนุนงานดา้นเอดส์โดยภาคเอกชนได้ ใน
อนาคต  

- ความโปร่งใส หากองคก์รมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ยอ่มไดรั้บความเช่ือมัน่จากแหล่งทุนในการ
สนับสนุนกิจกรรมขององค์กร ดงันั้น องค์กรพฒันาเอกชนจะตอ้งสร้างมาตรฐานการบริหารจดัการ 
และด าเนินงานขององคก์รให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือต่อองคก์รผูใ้ห้ทุน   

- คุณภาพ องค์กรพฒันาเอกชนตอ้งคงไวซ่ึ้งคุณภาพเพ่ือให้ไดรั้บความไวว้างใจการการสนับสนุนจาก
แหล่งทุนต่าง ๆ ว่าการทรัพยากรท่ีสนบัสนุนนั้นจะถูกน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการแกปั้ญหาให้กบั
สังคมไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

- เสริมสร้างทักษะทั้งการระดมทุนและการท างานด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอดส์ เพ่ือให้เกิดทั้งความ
โปร่งใส คุณภาพงาน การสร้างนวตักรรม และการเขา้ถึงแหล่งทุนท่ีหลากหลาย องค์กรพฒันาเอกชน
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการเสริมสร้างศกัยภาพอย่างต่อเน่ือง มากกว่าศกัยภาพส าหรับการด าเนินกิจกรรม
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของโครงการเพียงอยา่งเดียว 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป  เพ่ือให้เกิดความชดัเจนยิ่งข้ึนถึงแนวทางในการพ่ึงพาตนเองของ
องค์กรพฒันาเอกชนท่ีท างานดา้นเอดส์ ผูว้ิจยัเสนอแนะว่างานวิจยัคร้ังต่อไปอาจศึกษาเก่ียวกบัรายละเอียดหรือแนว
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ทางการพฒันาทกัษะเพ่ือการพ่ึงพาตนเองขององค์กรพฒันาเอกชน และรูปแบบการระดมทุนท่ีหลากหลายส าหรับ
องคก์รพฒันาเอกชน เพ่ือให้องคก์รพฒันาเอกชนท่ีท างานดา้นเอดส์มีแนวทางและรูปแบบท่ีชดัเจนยิง่ข้ึนในการพฒันา
ศกัยภาพให้สามารถพ่ึงพาตนเองได ้
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บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  เพ่ือศึกษาถึงปรากฏการณ์ท่ีส่งผลต่อการสร้างผูมี้อิทธิพลในโลกธุรกิจ

ออนไลน์ และเพ่ือศึกษากระบวนการการส่ือสารกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ของผูมี้อิทธิพลในโลกธุรกิจออนไลน์ 
โดยเป็นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท  าการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั  ผ่าน
การตีความ การวิเคราะห์การสังเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ บนพ้ืนฐานของความจริงท่ีปรากฏอยู่ จากกลุ่มตวัอย่าง ทั้งส้ิน 
ประชากร (Population) ท่ีอยู่ในกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กลุ่ม Influencer ผูส่้งสาร 
(2) กลุ่มผูป้ระกอบการ รวมทั้งหมด 8 ราย ผลการศึกษา พบว่า 

พฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์ ในปัจจุบนัมีการใชง้านส่ือออนไลน์หลากหลายรูปแบบ ส าหรับประเทศไทย
ส่ือออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมไดแ้ก่ อินสตราแกรม (Instagram), เฟสบุ๊ก (Facebook), ยูทูป (YouTube), ไลน์ (Line) 
และ ทวิตเตอร์ (Twitter) โดยใชเ้พ่ือการรับขอ้มูลข่าวสาร สินคา้และบริการ รวมไปถึงการติดตามผูมี้ช่ือเสียง การ
ส่ือสารออนไลน์จึงเร่ิมเป็นท่ีสนใจและพฒันาในเป็นพ้ืนท่ีในการประชาสัมพนัธ์ต่างๆ บุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลไดต้ลอดเวลาจากทัว่ทุกมุมโลก  

อิทธิพลการส่งเสริมการตลาดโดยผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ต่อผูบ้ริโภคนั้ น ผูรั้บสารเม่ือผ่าน
กระบวนการรับรู้สาร โน้มน้าวใจ โดยผูท้รงอิทธิพลทางโลกออนไลน์ มีเหตุผลให้ตดัสินใจใชบ้ริการหรือผลิตภณัฑ ์
ท าให้เกิดผลดีและสร้างกระแสให้แก่ธุรกิจของผูป้ระกอบการอยา่งเห็นไดช้ดั 
ค าส าคญั: การส่ือสารการตลาด, ผูท้รงอิทธิพล 

 

ABSTRACT 
This research is aimed at To study the phenomena that affect the creation of influencers in the online 

business world And to study the process of communicating online marketing strategies of influencers in the online 
business world This is a qualitative research.  The data is collected from interviews with key informants.  Through 
interpretation Analysis of data synthesis Based on the truth that appears From the total sample population (Population) 
that is in the target group of this study is divided into 2 groups, namely (1)  Influencer group, messenger (2) , a total 
of 8 entrepreneurial groups. 
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At present Online media usage behavior, there are many forms of online media usage. For Thailand, popular 
online media include Instagram, Facebook, YouTube, Line and Twitter.By using for receiving information goods and 
services Including tracking celebrity Online communication is becoming interested and developed in various public 
relations areas. People can access information at any time from all over the world. 

The influence of marketing promotion by influential people in the online world towards that consumer. 
Recipients when passing through the process of perception of persuasion by the online influence There is a reason to 
decide to use the service or product.  Resulting in good results and clearly creating a stream of entrepreneurial 
business. 
Keywords: Marketing communication, Influential 
 
1. บทน า 

การโฆษณาบนส่ือออนไลน์และส่ือสังคมออนไลน์เป็นรูปแบบความพยายามในการให้ขอ้มูลเพ่ือก่อให้เกิด
การรับรู้ การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่ธุรกิจและเร่งกระตุ้นให้ผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือสินค้าหรือบริการ โดยน า
เทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตมาช่วยส่ือสาร การโฆษณาบนส่ือออนไลน์นั้นเม่ือลูกคา้เกิดความสนใจก็จะเขา้ไปคน้หาจาก
เวบ็ไซตต่์างๆ ท่ีตรงกบัความตอ้งการของตน จุดน้ีการโฆษณาสินคา้หรือบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ จะ
สร้างความสนใจไดม้ากกว่า (ภิเษก ชยันิรันตร์, 2556) การพฒันาทางดา้นการส่ือสารของประเทศไทยในปัจจุบนันั้นมี
ความกา้วหนา้ไปอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากมีการคิดคน้เทคโนโลยีและช่องทางใหม่ๆ เพ่ือให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ซ่ึงเปรียบเสมือนส่วนส าคญัในการด าเนินธุรกิจ
ให้ประสบความส าเร็จมากยิง่ข้ึน ปัจจุบนัน้ีผูป้ระกอบการไทยไดน้ าเอาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มาใชใ้นกิจกรรมต่างๆ 
ของบริษทั อาทิเช่น การจดัเก็บขอ้มูล, การประมวลผล, การสืบคน้ขอ้มูลต่างๆผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 
จากหลากหลายผลประโยชน์ท่ีมีนั้น (เกวลี เพช็รเนียม, 2560) 

อาจกล่าวไดว้่าการสืบคน้ขอ้มูลต่างๆ ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นจุดเด่นท่ีสุดของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เน่ืองจากระบบส่ือสารแบบผ่านเครือข่ายแบบใหม่น้ีท าให้ผูใ้ชง้านสามารถติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว
ไม่ว่าในระยะทางใกลห้รือไกล อีกทั้งระบบการติดต่อส่ือสารนั้นไดมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือน ามาประยกุต์ใชใ้น
รูปแบบต่างๆ ไดอี้กมาก ท าให้เกิดความคล่องตวัในธุรกิจ, ประหยดั ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการและก่อให้เกิดบริการท่ี
ดีข้ึนต่อลูกคา้ของธุรกิจนั้นๆ รวมถึงการพฒันาดา้นโทรศพัทมื์อถือ ท่ีการอพัเดทรูปแบบ ฟังชัน่ ใหม่รวดเร็วเสมอ มี
การแข่งขนัดา้นการพฒันาอย่างไม่หยุดย ั้ง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนน้ีก่อให้เกิดการเปล่ียนรูปแบบทางการด าเนินธุรกิจและวิธี
ติดต่อส่ือสารแบบใหม่ซ่ึงมีช่องทางส าคญั นัน่คือการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือท าการส่ือสารระหว่างบุคคล หรือบริษทั ผา่น
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนัน่เอง (ฤทยั เตชะบูรณเทพาภรณ์, 2554). 

ในปัจจุบนัการเพ่ิมข้ึนของจ านวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตนั้นส่งผลโดยตรงต่อปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนของโฆษณาทาง
อินเทอร์เน็ตดว้ยเช่นกนั ดงัจะเห็นว่าหลายบริษทัทั้งขนาดใหญ่และขนาดย่อมในประเทศไทยนั้ น ลว้นมีหน้าร้าน
ออนไลน์ทั้งส้ิน เน่ืองจากนกัธุรกิจและนกัการตลาดเหล่านั้นมองเห็นถึงโอกาสท่ีดีในการส่ือสารและการเขา้ถึงลูกคา้
ผา่นทางโฆษณาออนไลน์นัน่เอง การท าการโฆษณาผา่นระบบอินเทอร์เน็ตนั้น ประกอบไปดว้ยปัจจยัหลกั 7 ประการ
ท าจะน าไปสู่การประสบความส าเร็จ นัน่คือ  
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 กระแสจากต่างประเทศ ทั้ง Google และ Yahoo นั้นมีอัตราการเจริญเติบโตจากรายได้โฆษณาท่ีเพ่ิมข้ึน  
(2) จ  านวนผูใ้ชอี้เมลข์องไทยท่ีเพ่ิมสูงข้ึน (3) จ  านวนอินเทอร์เนตท่ีมีความเร็วสูงข้ึนและราคาถูกลง (4) บรอทแบนด์ 
ตอ้งเป็นมากกว่าอินเทอร์เนตความเร็วสูง ควรมีบริการอ่ืนๆมาดว้ย เช่น IPTV (5) เว็บไซต์ควรมีการออกแบบให้
รองรับการใชง้านจากโทรศพัทเ์พ่ือผูใ้ชบ้ริการท่ีเพ่ิมข้ึน (6) การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาและการคา้เพ่ิมข้ึน และ 
(7) การเพ่ิมข้ึนของเว็บไซต์รัฐบาล เพ่ือใชติ้ดต่อส่ือสารและให้บริการแก่ประชาชน ดว้ยสาเหตุเหล่าน้ีจะสามารถท า
ให้เวบไซต์เพ่ิมข้ึนอีกกว่า 9,700 เว็บไซต์ ท  าให้จ  านวนปริมาณโฆษณาท่ีลงโฆษณาตามเวบไซต์ต่างๆเพ่ิมข้ึนตามได้
ดว้ย  เน่ืองจากส่ือทางอินเทอร์เน็ตท่ีเป็นส่ือในรูปแบบท่ีสามารถตอบโตไ้ด ้การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตจึงเป็นไปใน
ลกัษณะของการส่ือสารแบบสองทางมากกว่าช่องทางอ่ืนๆ การโฆษณาดว้ยส่ือออนไลน์น้ี ผูโ้ฆษณาจะสามารถรับรู้
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีแน่นอนจากการท าโฆษณาในแต่ละคร้ังได ้เช่น จ านวนผูเ้ห็นส่ือ, ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายหรือ
ลูกคา้, ขอ้มูลของผูช้มส่ือ และอ่ืนๆ อีกมาก ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมากในการน าไปวิเคราะห์ และเพ่ือ
พฒันาสินคา้หรือบริการต่างๆ ให้ตรงตามความตอ้งการมากข้ึนได ้(สิริชยั ดีเลิศ, 2560) 

นอกจากการโตต้อบไดแ้ลว้ ขอ้ดีอีกประการหน่ึงของส่ือออนไลน์คือ หากลูกคา้สนใจซ้ือสินคา้หรือบริการ 
ลูกคา้ก็จะสามารถสั่งซ้ือผ่านระบบออนไลน์ หรืออาจจะช าระเงินผ่านระบบอีคอมเมิร์ซไดท้นัที อาจกล่าวไดว้่าส่ือ
โฆษณาทางอินเทอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีท าหน้าท่ีได้ครบวงจรตั้ งแต่ต้นจนจบ คือตั้ งแต่สร้างการรับรู้ในตัวสินค้า 
(Awareness), ความสนใจ (Interest), ความตอ้งการ (Desire), จนกระทัง่ถึงการตดัสินใจซ้ือ (Action) เลยทีเดียว และ
จากการท่ีมีผูค้นทัว่โลกให้ความส าคญัต่อการใชอิ้นเตอร์เน็ตมากข้ึน ส่งผลให้มีอิทธิพลอย่างมากในการด ารงชีวิต 
หลายคนเลือกอินเตอร์เน็ตเป็นตัวเลือกส าคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการต่างๆ เน่ืองจากสามารถ
เปรียบเทียบขอ้มูลต่างๆ ของสินคา้และบริการในหลายๆ ดา้น บางคร้ังการซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางอินเตอร์เน็ตมีราคาถูก
กว่า และเม่ือผูบ้ริโภคเกิดความสนใจในตวัผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีน าเสนอในส่ือออนไลน์ ท  าให้สินคา้ต่างๆ พยายามท่ีจะ
ครองส่วนแบ่งตลาดและพฒันานวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือตอบโจทยผ์ูบ้ริโภค ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากแบรนดใ์หม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง และการท่ีจะเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดน้ั้น   แบรนดจึ์งตอ้งหันมาพ่ึงและใชเ้คร่ืองมือทางการตลาด และเคร่ืองมือ
ท่ีแบรนด์ใช้และเน้นหลกั คือ การโฆษณาลงส่ือต่างๆ เพ่ือโน้มน้าวใจให้ผูบ้ริโภคเกิดการสนใจและตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์นั้นๆ และปัจจุบนัเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีแบรนด์ใชน้ั้น อาจไม่เพียงพอในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ประกอบกบั
ส่ือออนไลน์เขา้มามีบทบาทและมีอิทธิพลมากข้ึนในชีวิตประจ าวนั ส่งผลให้ผูใ้ชส่ื้อออนไลน์มีจ านวนเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 
(สุทธิชยั เกศยานนท,์ 2558) 

จะเห็นไดจ้ากผลส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตปี 60 พบว่า 61.1% จากผูต้อบใชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึนจาก
ปีก่อน เฉล่ีย 3.06 ชัว่โมงต่อวนั 30.8% มีปริมาณการใชเ้ท่าเดิม และมีเพียง 8.1% ท่ีใชล้ดลง เฉล่ียท่ี 2.24 ชัว่โมงต่อ 
และผลส ารวจพบว่า อาย ุ17-36 ปี เป็นกลุ่มท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตต่อวนัสูงสุด โดยในช่วงวนัท างานหรือวนัเรียนหนงัสือใช้
เฉล่ียท่ี 7.12 ชัว่โมง/วนั และมากถึง 7.36 ชัว่โมง/วนัในช่วงวนัหยุด ขณะท่ีอายุ 37-52 ปี และอายุน้อยกว่า 17 ปี ใช้
อินเทอร์เน็ตในวนัท างานและวนัเรียนหนังสือ โดยเฉล่ียเท่ากนัท่ี 5.48 ชัว่โมง/วนั แต่ในวนัหยุดใชเ้พ่ิมข้ึนเป็น 7.12 
ชัว่โมง/วนั  โดยกลุ่มอาย ุ53-71 ปี ใช ้4.54 ชัว่โมง/วนั ในวนัท างาน และ 4.12 ชัว่โมง วนัในวนัหยดุ ส่วนกิจกรรมท่ี
นิยมท าเม่ือใชอิ้นเทอร์เน็ตมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การใชโ้ซเชียลมีเดีย ร้อยะล 86.9 การคน้หาขอ้มูล ร้อยละ 
86.5  การรับส่งอีเมล ร้อยละ 70.5 การดูทีวีและฟังเพลงออนไลน์ ร้อยละ 60.7 และการซ้ือสินคา้ออนไลน์ ร้อยละ 50.8 
อีกทั้งยงัพบว่า กิจกรรมท่ีคนนิยมท าบนอินเทอร์เน็ตในการส ารวจปีน้ี แตกต่างจากปีก่อน ๆ ตรงท่ีการซ้ือสินคา้
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ออนไลน์ข้ึนมาติด 1 ใน 5 กิจกรรมยอดฮิตเป็นคร้ังแรก นัน่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในการท าอีคอมเมิร์ซมากข้ึนใน
สังคมไทย (ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน), 2560) 
   แบรนด์สินคา้ จึงหันมาให้ความสนใจในด้านส่ือสังคมออนไลน์ ประกอบกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงไป หันมาเสพขอ้มูลข่าวสารบนอุปกรณ์ผา่นสมาร์ทโฟน แทบ๊เล็ต เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ถึง
ขอ้มูล ท าให้พวกเขาเหล่านั้นกลายเป็นคนใน “ยุคดิจิทลั” ท่ีตอ้งเสพขอ้มูล ข่าวสาร และอพัเดตเร่ืองราวตลอดเวลา 
ส่งผลให้แบรนดสิ์นคา้เล็งเห็นความส าคญัของส่ือสังคมออนไลน์ในการเขา้ถึงผูบ้ริโภค และมุ่งหนา้ท่ีจะท าการตลาด
ผา่นส่ือเหล่าน้ี ไดแ้ก่ Facebook, Instagram และ VDO ซ่ึงส่ือสังคมออนไลน์แมว้่า จะเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการตลาดท่ี
จะช่วยเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดต้ลอดเวลา แต่ก็ไม่อาจตามทนัความกา้วหน้าของเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ในยคุของ Web 2.0 ท่ีผูผ้ลิตนั้นเน้ือหา สามารถท่ีจะอพัโหลด สร้างคอนเทนต ์แชร์ภาพหรือวิดีโอไดอ้ยูเ่สมอ    
อาจเป็นจุดเร่ิมตน้ของเหล่าบล็อกเกอร์ส่วนใหญ่ท่ีพบเห็นในปัจจุบนัน้ี ท่ีมีการน าโซเชียลมีเดียมาใชเ้พ่ือเผยแพร่และ
ส่ือสารในส่ิงท่ีตวัเองตอ้งการน าเสนอให้ออกไปสู่ผูบ้ริโภคมากท่ีสุด จนท าให้ตนเองเป็นท่ีสนใจและติดตามความ
เคล่ือนไหวจากบุคคลทัว่ไปเรียกว่า ปรากฏการณ์เน็ตไอดอล (ศรัญญา รัตนจงกล, 2554) 
 เน็ตไอดอล คือ ผูท่ี้น าเสนอเน้ือหาข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกับสินคา้ต่างๆ อาทิเช่น สินค้าความงาม สุขภาพ 
เคร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑบ์  ารุงผวิต่างๆ น าเสนอผา่นส่ือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook , Instagram หรือวิดีโอของตวัเอง 
และส่วนใหญ่มกัจะเป็นกูรู (Guru) หรือผูรู้้ทางด้านสินค้านั่นๆ โดยจะน าข้อมูลจากประสบการณ์ตรงจากการใช้
แบ่งปันและแสดงความคิดเห็นในผลิตภณัฑ์ การน าเสนอเน้ือหาให้มีความน่าสนใจ ไม่ไดมี้เพียงแค่มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญหรือประสบการณ์จริงและการแสดงความคิดเห็นลงไปเท่านั้น แต่ยงัตอ้งมองไปถึงการน าเสนอความเป็น
ตวัตนของตนเองออกมาให้มากท่ีสุด ผา่นกิริยา ท่าทาง ภาษา ขอ้ความ รูปแบบการน าเสนอ รวมถึงบุคลิกภาพ การแต่ง
กายท่ีโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง เพ่ือให้เกิดภาพลกัษณ์ในการจดจ าเม่ือถูกเผยแพร่บนส่ือสังคมออนไลน์ “ยิ่งมี
ความเป็นตวัเองเท่าไหร่ ยิ่งดึงดูดความสนใจไดม้ากเท่านั้น” ซ่ึงในโลกออนไลน์ การเผยแพร่ขอ้มูลและการส่งต่อมี
ความรวดเร็ว และยากท่ีจะควบคุม  

ดว้ยแนวโนม้ของจ านวนผูใ้ชเ้ฟซบุก๊ท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัการส่ือสารท่ีสามารถส่ือไดใ้นวงกวา้งโดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้าย จึงท าให้เกิดแฟนเพจของบุคคลส าคญั ดารา นักแสดง และกลุ่มองค์กรต่างๆ รวมไปถึงบุคคลธรรมดาท่ีมี
ความรู้ ความสนใจ หรือมีความโดดเด่นในดา้นหน่ึงๆโดยเรามกัเรียกกลุ่ม หรือบุคคลเหล่าน้ีว่า “เน็ตไอดอล” (Net 
Idol) เพ่ือส่ือสารขอ้มูลของตนเองต่อผูติ้ดตามซ่ึงในแง่มุมของการตลาดแลว้ เน็ตไอดอล ถือเป็นเคร่ืองมือการตลาดท่ี
อยูใ่นกลุ่ม Influencer Marketing เช่นเดียวกบัเซเลบริต้ี (celebrity) หรือดารานกัร้อง นกัแสดง ท่ีไม่ว่าจะใชสิ้นคา้อะไร
หรือเดินทางไปท่ีไหน หลายคนก็เร่ิมท่ีจะใชต้าม (นที กงัวานกิจ, 2556) 

ปัจจุบนัพบว่า เน็ตไอดอลนั้น มีกระแสความนิยมและมีช่ือเสียง นอกจากกระแสความดงัท่ีเกิดข้ึนในโลก
ออนไลน์ ท่ี “เปล่ียนคนธรรมดาให้กลายเป็นคนดงัในชัว่ขา้มคืนได”้ การเลือกใชส่ื้อสังคมออนไลน์สามารถเสนออตั
ลกัษณ์ หรือความเป็นตวัตน เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิดการจดจ าในภาพลกัษณ์ อีกทั้งยงัมีอิทธิพลต่อผูรั้บสารในดา้นต่างๆ 
ท าให้แบรนดสิ์นคา้เห็นถึงความส าคญัในการท่ีจะเลือกใชเ้น็ตไอดอลในการน าเสนอสินคา้ จากกระแสคลัง่ไคล ้ความ
ช่ืนชอบ บุคคลเน็ตไอดอลเหล่าน้ี ท่ีไม่แตกต่างจากดารา นักแสดง นักร้อง บนจอทีวี หากเปล่ียนสภาพมาเป็นบุคคล
ธรรมดา ท่ีเหมือนกบัคนทัว่ไป แต่มีการส่ือสาร ท าความรู้จกัไดง่้ายผ่านอินเตอร์เน็ต จึงท าให้บรรดาเน็ตไอดอล มี
ผูติ้ดตามกนัเป็นจ านวนมาก เร่ิมจากกลุ่มในโรงเรียน มหาวิทยาลยั สู่สังคมภายนอก เกิดเป็นกระแสของ ความสนใจ
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บนอินเตอร์เน็ต ท่ีเน็ตไอดอล มกัมีการเคล่ือนไหว โดยมีแรงสนับสนุนจากบรรดาผูช่ื้นชอบ เป็นฐานหลักบน
อินเตอร์เน็ต (อนุสรา เจนสนาม, 2556) 

ดงันั้น บรรดาเน็ตไอดอล จึงเรียกว่าเป็นผูมี้อิทธิพล ต่อผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตกลุ่มหน่ึง ท่ีติดตามพวกเขาเหล่านั้น 
แลว้เม่ือกระแสสังคมให้ความสนใจ เน็ตไอดอล จึงมีความส าคญัต่อ ข่าวสารการเคล่ือนไหวต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต 
เม่ือเน็ตไอดอล สามารถสร้างความสนใจไดเ้หมือนกบัดารา นกัแสดง นกัร้อง ก็จะตอ้งมีความสามารถในการโฆษณา
ผลิตภณัฑ์สินคา้ไดเ้ช่นเดียวกบัเหล่าพรีเซนเตอร์ท่ีมาจากดารา นักแสดง นักร้อง อีกทั้งราคา ค่าจา้งการเป็นพรีเซน
เตอร์นั้น อาจไม่ไดมี้ราคาแสนแพงสูงเท่า แต่ตอ้งสามารถสร้างให้เกิดความสนใจจากเหล่าบรรดาผูท่ี้ติดตามเน็ต
ไอดอล  สู่การรับชม และท าความรู้จกักบัผลิตภณัฑ์ หรือสินค้าท่ีพวกเขาเหล่านั้นท่ีไดแ้ฝงโฆษณา ทั้งแบบทางตรง
โดยการแนะน า และรับรองโดยเน็ตไอดอล หรือการโฆษณาแบบทางออ้ม ผ่านลกัษณะการจดัวาง ผ่านสายตาของผู ้
เขา้ชมเน้ือหา ข่าวสารส่วนตวัของเน็ตไอดอล หรือ สร้างเร่ืองราวท่ีน่าสนใจติดตามโดยมีสินคา้ชนิดนั้นประกอบใช้
ร่วม ซ่ึงการท าตลาดในยุคโซเชียลมีเดียทรงอิทธิพลอย่างสูงในสังคม หลายสินคา้คงปฏิเสธความส าคญัของ “เน็ต
ไอดอล” หรือ คนดังในโลกออนไลน์ท่ีมีผูติ้ดตามจ านวนหลายพนั หลายหม่ืนคน ท่ีกลายมาเป็นเคร่ืองมือทาง
การตลาด ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้แบรนดเ์ป็นท่ีรับรู้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆ ซ่ึงไม่เพียงแต่สินคา้ในกลุ่มของบิวต้ีเท่านั้น
ท่ีมีจ  านวนมากเขา้มาในช่องทางน้ี แต่สินคา้จ าพวกคอนซูเมอร์โปรดกัต ์  หรือแฟชัน่เองก็หันมาสร้างการรับรู้แบรนด์
ผา่นกลยทุธ์น้ีดว้ยเช่นกนั (วิภาวรรณ มโนปราโมทย,์ 2556) 

ดงันั้นในโลกของธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัอยา่งมาก จึงตอ้งมีกลยทุธท าให้สินคา้ของตนมีเอกลกัษณ์ โดดเด่น
กว่าคู่แข่งถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในแง่การตลาด การสร้างแบรนดบุ์คคลโลกเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
ถือเป็นอีกหน่ึงกลยุทธส าคญัเพ่ือส่ือสารแก่ผูบ้ริโภคผ่านสังคมออนไลน์ถือเป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมีทางการตลาดท่ีมี
ความส าคญัต่อธุรกิจอย่างมากในดา้นภาพลกัษณ์เพ่ือให้เกิดความชดัเจนและเป็นเอกลกัษณ์ของสินคา้ ซ่ึงส่ือสังคม
ออนไลน์ได้รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึนจากผูบ้ริโภคในทุกวยั ท  าให้ผูบ้ริโภคจ านวนมากท าตามกระแสความนิยม 
ความคิด การตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการรวมถึง การสร้างแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ ผลิตภณัฑ์ต่างๆ 
เล็งเห็นถึงความส าคญัของเน็ตไอดอลในการเป็นตวัแทนผลิตภณัฑค์อยส่ือสารขอ้มูลสินคา้ต่างๆต่อผูท่ี้ติดตามอีกทั้ง
การส่ือสารผ่านสังคมออนไลน์เป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายในการส่ือสาร และมีการโตต้อบส่ือสารกบัผูบ้ริโภคอยา่ง
รวดเร็ว พร้อมสร้างทศันคติของผูบ้ริโภคต่อแบรนด์สินคา้อีกดว้ย เน่ืองดว้ยแต่ละแบรนด์สินคา้ก็มีกลุ่มเป้าหมาย
การตลาดท่ีก าหนดไวแ้ตกต่างกนัออกไป และยงัเป็นการกระตุน้ดา้นธุรกิจออนไลน์ให้เกิดการขยายตวั พฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง แมก้ระทัง่การเลือกรับเน้ือหาจากส่ือจึงเป็นท่ีน่าสนใจว่ารูปแบบและกลยุทธ์การเป็นหน่ึงในธุรกิจออนไลน์
ของเน็ตไอดอลคนดงั เปรียบเสมือนกลายเป็นผูน้ าดา้นการขายสินคา้ผ่านส่ือออนไลน์  มีรูปแบบการโฆษณาในส่ือ
สังคมออนไลน์ (Social Media) รูปแบบใด มีส่วนส าคญัหรือไม่ ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค  โดย
เน้ือหาท่ีน าเสนอสินคา้ในรูปแบบของการโฆษณาสินคา้ผา่นทางส่ือสังคมออนไลน์ มากนอ้ยเพียงใด  ความเป็นตวัตน
ของเน็ตไอดอลทั้งความคิด การกระท า ความเป็นอยู่ต่างๆ นั่นส่งผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคเพียงใด กว่าจะ
เป็นเน็ตไอดอล  กว่าจะมาถึงจุดน้ีไดต้อ้งผ่านอะไรมาบา้ง เน็ตไอดอลส่งผลต่อการขายสินคา้จริงหรือไม่ ส่ือโฆษณา
จากเน็ตไอดอลส่งผลกบักลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มใด ส่งผลต่อผูผ้ลิตสินคา้หรือไม่  (สุจิตรา แสงจนัดา, 2556) 

การศึกษาคร้ังน้ีจึงมุ่งศึกษาถึงปรากฏการณ์การส่ือสารการตลาดของผูท้รงอิทธิพลในธุรกิจในโลกออนไลน์   
นั้นมีกระบวนการการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลให้ธุรกิจเพ่ือเพ่ิมยอดขาย การเติมโตสินคา้ให้มากข้ึน การสร้างผูมี้
อิทธิพลในโลกธุรกิจออนไลน์ ท  าให้เกิดอิทธิพลแรงจูงใจต่อผูบ้ริโภคส่งผลต่อพฤติกรรม ความคลา้ยคลึงการใช้
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ชีวิตประจ าวนัรวมถึงดา้นทศันคติความคิดท่ีตรงกนั เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อเจา้ของแบรนด์ให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ท่ี
ตอ้งการส่งสาร รวมถึงผลกระทบต่อตลาดธุรกิจออนไลน์ท่ีส่ือสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาถึงปรากฏการณ์ท่ีส่งผลต่อการสร้างผูมี้อิทธิพลในโลกธุรกิจออนไลน์  
2. เพ่ือศึกษากระบวนการการส่ือสารกลยทุธ์ทางการตลาดออนไลน์ของผูมี้อิทธิพลในโลกธุรกิจออนไลน์ 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
ในการด าเนินตามโครงการศึกษาวิจยัเร่ืองปรากฏการณ์การส่ือสารการตลาดของผูท้รงอิทธิพลในธุรกิจใน

โลกออนไลน์  ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท  าการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
โดยอาศัยมุมมอง ความคิดเห็น จากการเล่าเร่ืองของผูใ้ห้ข้อมูลซ่ึงถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะมาจาก
ประสบการณ์ตรงของผูใ้ห้ขอ้มูล น ามาผา่นการตีความ การวิเคราะห์การสังเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ บนพ้ืนฐานของความ
จริงท่ีปรากฏอยู่ เพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาและสัมภาษณ์อย่างเจาะลึก การบนัทึกและน าข้อมูลมาท าการ
วิเคราะห์จะด าเนินตามระเบียบวิธีการวิจยัตามขั้นตอน โดยมีขอบเขตการศึกษา ดงัน้ี  

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาในคร้ังน้ี มุ่งศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่ือสังคมออนไลน์ (Social 
Media) (2) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดบนส่ือสังคมออนไลน์ (3) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการ
ส่ือสาร (Theory of communication) (4) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ (Motivation Theory) (5) แนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกบัการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริง (Para-social Interaction Theory) (6) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบั
พฤติกรรมผูบ้ริโภค (7) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ (8) แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค  

2. ขอบเขตดา้นประชากร ผูว้ิจยัไดก้  าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมายไว ้คือ ประชากร (Population) ท่ีอยู่ใน
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กลุ่ม Influencer ผูส่้งสาร (2) กลุ่มผูป้ระกอบการ รวม
ทั้งหมด 8 ราย 

3. ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่ม Influencer ผูส่้งสาร และ กลุ่มผูป้ระกอบการ โดย
ด าเนินกระบวนการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive random) เน่ืองจากผูศึ้กษามีขอ้จ ากดั
ในเร่ืองของระยะเวลาการศึกษา จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผูใ้ห้ข้อมูลหลัก (Key Informant Interview) คือการ
สัมภาษณ์โดยก าหนดตวัผูต้อบเป็นการเฉพาะเจาะจง เพราะผูต้อบเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมกบั ความตอ้งการของ
ผูศึ้กษา ซ่ึงบุคคลประเภทน้ีเรียกว่า “ ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั”  อนัเป็นการเลือกตวัอยา่งท่ีผูศึ้กษาไดด้ าเนินการพิจารณาเลือก
ตวัอยา่งดว้ยตนเองเพ่ือท่ีจะไดน้ าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากกระบวนวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพมาด าเนินการประมวลผลขอ้มูลอนั
น าไปสู่ขอ้คน้พบต่อไป   

4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา โดยการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาวิจยัและเก็บขอ้มูลมีขอ้จ ากดัในเร่ือง
เวลา จึงไดด้  าเนินการศึกษา ในช่วงปี 2562 

โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ใชก้ารสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  โดยลกัษณะขอ้มูลท่ีใช้
ในการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็น
ทางการ (Structured Interview or Formal Interview) จากผูใ้ห้การสัมภาษณ์  
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2. ขอ้มูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนังสือ วารสาร เอกสารทางวิชาการต่างๆ และสืบคน้ขอ้มูลจาก 
Internet ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือศึกษาถึงปรากฏการณ์และการส่ือสารการตลาด
ของผูท้รงอิทธิพลต่อธุรกิจในโลกออนไลน์ 

 
4. ผลการวจิัย 

จากผลการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างผูท้รงอิทธิพลออนไลน์และกลุ่มผูป้ระกอบการรวมทั้งส้ิน 8 คน ในหัวขอ้
เร่ืองปรากฏการณ์การส่ือสารการตลาดของผูท้รงอิทธิพลในธุรกิจในโลกออนไลน์ สามารถสรุปประเด็นส าคญั ได้
ดงัน้ี 

พฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์ 
1) ปัจจุบนัมีการใชง้านส่ือออนไลน์หลากหลายรูปแบบ ส าหรับประเทศไทยส่ือออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยม

ไดแ้ก่ อินสตราแกรม (Instagram), เฟสบุก๊ (Facebook), ยทููป (YouTube), ไลน์ (Line) และ ทวิตเตอร์ (Twitter) 
2) ระยะเวลาในการใชง้านส่ือออนไลน์มีการปรับตวัสูงข้ึน ระยะเวลาในการใชง้านส่ือออนไลน์เฉล่ียอยูท่ี่

ประมาณ 4.25 ชัว่โมงต่อวนั กลุ่มผูท้รงอิทธิพลใชเ้วลากบัส่ือออนไลน์เป็นเวลานานระหว่าง 4.00 ถึง 6.00 ชัว่โมงต่อ
วนั ในขณะท่ีกลุ่มผูป้ระกอบการใชเ้วลาส่ือออนไลน์เป็นเวลานานระหว่าง 1.00 ถึง 4.00 ชัว่โมงต่อวนั ความถ่ีใชง้าน
สูงสุดอยูท่ี่ทุกๆ 15 นาที โดยส่ือสังคมออนไลน์ท่ีกลุ่มตวัอยา่งนิยมใชง้าน ไดแ้ก่ เฟสบุค๊ และอินสตาร์แกรม 

3) วตัถุประสงคใ์นการใชง้านออนไลน์ ประกอบดว้ย 1) ความตอ้งการในการส่ือสาร 2) การแสดงความเป็น
ตวัตนหรืออตัลกัษณ์ของผูใ้ชง้าน แบ่งปันความรู้และเร่ืองราวต่างๆให้แก่บุคคลท่ีสนใจ 3) ขายสินคา้ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ รวมไปถึงการประกอบอาชีพรีวิวผลิตภัณฑ์ สถานท่ีท่องเท่ียว และร้านอาหาร 4) ติดตามผูมี้ช่ือเสียง 
ผูป้ระกอบการชั้นน า ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจ 5) ส าหรับผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มกั
ติดตามขอ้มูลข่าวสารทางธุรกิจ คู่แข่งทางการคา้เพ่ือปรับปรุงกลยุทธและพฒันาสินคา้และบริการของธุรกิจ และ 6) 
ใชใ้นการเปิดรับขอ้มูล ไดแ้ก่ แหล่งท่องเท่ียว ขอ้มูลสินคา้และสินคา้ออนไลน์ เปรียบเทียบราคาสินคา้ และติดตาม
ข่าวสารรวมถึงข่าวบนัเทิงรอบโลก โดยหัวขอ้รับรู้ข่าวสารและสินค้าออนไลน์เป็นหัวขอ้ในการรับขอ้มูลมากท่ีสุด 

การประชาสัมพนัธ์การตลาดผา่นส่ือออนไลน์ 
จากพฤติกรรมในการใชส่ื้อออนไลน์ตลอดเวลาเพ่ือใชใ้นการรับขอ้มูลข่าวสาร สินคา้และบริการ รวมไปถึง

การติดตามผูมี้ช่ือเสียง การส่ือสารออนไลน์จึงเร่ิมเป็นท่ีสนใจและพฒันาในเป็นพ้ืนท่ีในการประชาสัมพนัธ์ต่างๆ 
บุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดต้ลอดเวลาจากทัว่ทุกมุมโลก สามารถสอดแทรกภาษาอ่ืนให้นานาชาติรับรู้ไดอี้ก
ดว้ย การประชาสัมพนัธ์ในพ้ืนท่ีออนไลน์ไดเ้ป็นท่ียอมรับจากกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจว่าเป็นอีกช่องทางท่ีส าคัญใน
การตลาด สามารถเพ่ิมยอกขายและประชาสัมพนัธ์สินคา้และ แบรนดใ์ห้เป็นท่ีรู้จกัไดดี้ การประชาสัมพนัธ์การตลาด
ผา่นส่ือออนไลน์จึงเร่ิมเป็นท่ีนิยมและถูกใชเ้ป็นช่องทางในการประชาสัมพนัธ์เน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

1) เป็นช่องทางในการส่ือสารง่าย ราคาถูก เขา้ถึงกลุ่มคนไดห้ลากหลาย ตลอดเวลา ขอ้มูลใหม่ๆมีการอพัเด็ต
ให้ทนัสมยัตลอดเวลา ส่วนมากมกัประชาสัมพนัธ์ผา่นทางเฟสบุก๊หรืออินสตราแกรมข้ึนอยูก่บัฐานบุคคลของส่ือหรือ
ผูส่้งสาร โดยเฉพาะผลิตภณัฑค์วามงามนั้น ท่ีนิยมน าเสนอผ่าน เฟสบุ๊ค มาเป็นอนัดบัแรก โดยส่วนมากจะรับขอ้มูล
ของบุคคลมีช่ือเสียงแต่ละคนผ่านจากเพจบนเฟสบุ๊คของบุคคลเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็น ดารา ผูมี้ช่ือเสียง หรือว่าบล็อก
เกอร์ดา้นความงาม 
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2) พฤติกรรมท่ีใชเ้วลาส่วนใหญ่กบัการบริโภคส่ือออนไลน์ จึงเป็นช่องทางท่ีท าให้สารส่งต่อไปยงับุคคลอ่ืน
ดว้ยความถ่ีและระยะเวลาในการรับชมมากข้ึน เปิดโอกาสให้ผูรั้บสารทัว่ไปมีโอกาสท่ีจะไดรั้บสารและเกิดความ
สนใจในผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

3) พฤติกรรมในการซ้ือสินคา้เปล่ียนไป คนช่ืนชอบท่ีจะซ้ือสินคา้จากทางออนไลน์มากข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งหา
แหล่งขอ้มูลและเปรียบเทียบคุณภาพสินคา้ ราคาและการบริการ โดยศึกษาจากขอ้มูลการแบ่งปันจากกลุ่มบุคคลต่างๆ
เพ่ือช่วยในการตดัสินใจ 

4) พฤติกรรมการติดตามผูมี้ช่ือเสียง ดารา หรือผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ เน่ืองจากมีการติดตามบุคคล
เหล่าน้ีอย่างสม ่าเสมอ เม่ือไดรั้บการกระตุน้และบอกเล่าเร่ืองราวจากบุคคลดงักล่าวแลว้ ผูรั้บสารจะเกิดการรับฟัง 
โนม้นา้วใจ ไปจนถึงการตดัสินใจเลือกซ้ือหรือใชบ้ริการ 

กระบวนการส่ือสารท่ีใชใ้นการกระจายขอ้มูลไปสู่ผูบ้ริโภค มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการส่ือสารในยุคก่อน
ตามส่ือโทรทศัน์ วิทย ุหรือส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัรูปแบบของเน้ือหาท่ีจดัท าข้ึนมาว่าเหมาะกบัการน าเสนอ
ในช่องทางไหนนั่นเอง แต่การส่ือสารในโลกออนไลน์มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในเร่ืองการตอบกลบัผูบ้ริโภค 
(Feed Back) สามารถรับรู้ไดโ้ดยตรง สามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ได ้โดยสามารถ แยกเป็นส่วนประกอบดงัน้ี 

1) ผูส่้งสาร พบว่า ในการส่งเสริมการตลาดดว้ยผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์จะเปรียบเสมือนผูส่้งสารของ
เจา้ของกิจการ ส่วนมากจะเป็นการน าเสนอขอ้มูลในเร่ืองของผลิตภัณฑ์ความงามนั้ นผ่านจากเพจบนเฟสบุ๊คของ
บุคคลเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็น ดารา ผูมี้ช่ือเสียง หรือว่าบล็อกเกอร์ดา้นความงาม ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์จะถูก
คัดเลือกให้เป็นตัวแทนการให้ข้อมูลด้านการตลาดจากเจ้าของธุรกิจ ซ่ึงจะคัดเลือกจากความน่าเช่ือถือ มีความรู้
ความสามารถในดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการให้ส่ือสาร ใชภ้าษาส่ือสารไดอ้ย่างเหมาะสมเขา้ใจง่าย และมีกระบวนการ
น าเสนอท่ีน่าสนใจ 

2) เน้ือหา พบว่า เน้ือหาในการส่ือสารจะถูกจะถูกกร่ันกรองและสร้างข้ึนตามกรอบของผูป้ระกอบการ แต่
รูปแบบการน าเสนอจะเป็นไปตามผูท้รงอิทธิพลทางโลกออนไลน์ ซ่ึงจะเป็นสารส่งผ่านไปยงัผูรั้บสาร เน้ือหาท่ีจะ
ดึงดูดความสนใจของผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ละคนนั้นข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตนเองสนใจ เช่น คนท่ีสนใจเร่ืองผวิจะให้ความส าคญักบั
ขอ้ความท่ีโฆษณาเก่ียวกบัผิว คนท่ีสนใจเร่ืองหุ่นจะสนใจคุณสมบติัเร่ืองหุ่นดี แต่ขอ้ความท่ีทุกคนเห็นตรงกนัว่าจะ
เพ่ิมความน่าเช่ือถือให้กบัผลิตภณัฑน์ั้น ๆ  ไดคื้อขอ้ความท่ีส่ือความหมายว่าผูท้รงอิทธิพลเหล่านั้นใชผ้ลิตภณัฑต์วัน้ี
ดว้ยตวัเอง เน้นการน าเสนอเน้ือหาในแบบฉบบัของตนเอง ใส่ความเป็นตวัเองในการเล่าเร่ือง โดยไม่ไดมี้การสร้าง
ตวัตนข้ึนมาใหม่ในโลกออนไลน์ อย่างไรก็ตามเน้ือหาในการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑแ์ละบริการสามารถสร้างให้
เกิดความสนใจจากเหล่าบรรดาผูท่ี้ติดตามผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ผา่นการรับชม และท าความรู้จกักบัผลิตภณัฑ ์
หรือสินคา้ท่ีพวกเขาเหล่านั้นโดยการแฝงโฆษณา ทั้งแบบทางตรงโดยการแนะน า และรับรองโดยผูท้รงอิทธิพลใน
โลกออนไลน์ หรือการโฆษณาแบบทางออ้ม ผ่านลกัษณะการจดัวาง ผ่านสายตาของผูเ้ขา้ชมเน้ือหา ข่าวสารส่วนตวั
ของเน็ตไอดอล หรือ สร้างเร่ืองราวท่ีน่าสนใจติดตามโดยมีสินคา้ชนิดนั้นร่วมอยูใ่นเน้ือหาท่ีท าการน าเสนอ 

3) ช่องทางการส่ือสาร พบว่า ช่องทางในการส่งสารไปยงัผูรั้บสารนั้นสามารถเผยแพร่ไปยงัส่ือออนไลน์
หลากหลายรูปแบบได้แก่ อินสตราแกรม ( Instagram), เฟสบุ๊ก (Facebook), ยูทูป (YouTube), ไลน์ (Line) และ  
ทวิตเตอร์ (Twitter) แต่ท่ีนิยมใชใ้นการส่ือสาร คือ เฟสบุ๊ก เน่ืองจากง่ายต่อการกระจายไปยงัผูรั้บสาร หรืออาจเลือก
ช่องทางตามท่ีกลุ่มฐานนิยมของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีอยูจ่  านวนมากหรือกลุ่มเฉพาะท่ีตรงกบัรูปแบบสินคา้
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และบริการ โดยรูปแบบในการน าเสนออาจเป็นการถ่ายทอดสดผ่านส่ือออนไลน์ รูปแบบภาพเคล่ือนไหว หรือ
บทความ เพ่ือเป็นทางเลือกและกระจายไปสู่กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความชอบในการรับรู้ขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั 

4) ผูรั้บสาร พบว่า ผูรั้บสารโดยส่วนมากเลือกติดตามผูท้รงอิทธิพลมากกว่าดารา โดยเหตุผลท่ีผูใ้ห้ขอ้มูล
ส่วนมาก จะเลือกติดตามบุคคลแต่ละคนนั้นมกัจะข้ึนอยูก่บัความชอบส่วนตวัของผูใ้ห้ขอ้มูล เช่น ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสนใจ
เร่ืองความสวยงามของผิวพรรณเป็นหลกัจะเลือกติดตาม กลุ่มผูท้รงอิทธิพลท่ีให้ขอ้มูลเร่ืองผลิตภณัฑเ์ป็นหลกัผูใ้ห้
ขอ้มูลท่ีชอบเร่ือง การใชชี้วิตแบบสุขภาพดี จะเลือกติดตามดาราหรือบุคคลมีช่ือเสียงท่ีมีวิถีชีวิตท่ีเน้นเร่ือง การเลือก
รับประทานอาหารและการออกก าลงักายเป็นหลกั 

5) กระบวนการตอบกลบั พบว่า หากไดรั้บสารจนเกิดความสนใจผูรั้บสารจะเกิดกระบวนการตอบกลบัโดย
อาจการตอบรับ หรือสอบถามขอ้มูลเพ่ิมกลบัไปเสียมากกว่า และถา้หากชอบ ติดใจในผลิตภณัฑน์ั้น ๆ ก็จะมีการกลบั
เขา้ไปในเพจหรือหนา้เวบ็ผูส่้งสารนั้น ๆ อีกคร้ัง บางคร้ังกระบวนการตอบกลบัไม่ไดส่้งไปยงัผูส่้งสารโดยตรง อาจมี
การสืบค้นข้อมูลเพ่ิมหรือให้ความคิดเห็นต่อผูป้ระกอบการซ่ึงในบางรายอาจมีการแจ้งกระแสตอบรับแก่ ผูท้รง
อิทธิพลในโลกออนไลน์ในภายหลงั 

อิทธิพลการส่งเสริมการตลาดโดยผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ต่อผูบ้ริโภค 
ผูรั้บสารเม่ือผา่นกระบวนการรับรู้สาร โนม้นา้วใจ โดยผูท้รงอิทธิพลทางโลกออนไลน์ มีเหตุผลให้ตดัสินใจ

ใชบ้ริการหรือผลิตภณัฑ์ ท  าให้เกิดผลดีและสร้างกระแสให้แก่ธุรกิจของผูป้ระกอบการอย่างเห็นไดช้ดั อนัมีสาเหตุ
จาก 

1) ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เป็นผูน้ าทางความคิด มีกลุ่มคนเป็นฐานคอยติดตาม สามารถกระตุน้และ
โน้มน้าวผูติ้ดตามให้เปิดรับขอ้มูลในเวลาอนัสั้ นในกลุ่มคนจ านวนมาก ผูติ้ดตามจะพยายามปฏิบติัตามตามกระแส
หรือเทรนดท่ี์ก าลงันิยมในปัจจุบนัซ่ึงไดแ้บบอยา่งจากผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ 

2) ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เป็นแบบอยา่ง แรงบนัดาลใจ ท่ีส่งผลให้ผูรั้บสารเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ 
อยากมีสินคา้หรือใชบ้ริการตามความเห็นของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ 

3) ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์เหล่าน้ีส่งผลกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์และบริการ โดยส่วนมากให้
คะแนนอิทธิพล แมผู้รั้บสารจะไม่ไดมี้อิทธิพลให้ตดัสินใจซ้ือในทนัที แต่ก็ท  าให้เร่ิมสนใจและเกิดความเช่ือมัน่ใน
ผลิตภณัฑ ์เน่ืองจาก ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีการน าเสนอจากมุมมองผูใ้ชจ้ริง ช่วยในการตรวจสอบมาตรฐาน
การผลิตและอย. เกิดความเช่ือมัน่ว่ามีความปลอดภยั คุม้ค่าในการซ้ือ 

4) หากผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์แต่ละคนนั้นมีความช านาญหรือมีความรู้ในดา้นท่ีเก่ียวกบัสินคา้ การ
โน้มน้าวให้รับฟังสารและการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์จะมีมากกว่าการเลือกเช่ือดาราหรือเน็ต
ไอดอลทัว่ไป 

5) การน าเสนอท่ีไม่เนน้การขายจนเกินไปจากการน าเสนอของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ ยอ่มเกิดความ
สมจริงมากกว่าแมจ้ะเป็นเพียงการสอดแทรกสินคา้เพียงเล็กน้อยก็ตาม รวมไปถึงการสร้างเน้ือหาท่ีน่าสนใจหรือ
แบ่งปันประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ ผูรั้บสารจะมีการดึงดูดใจให้รับชมอยา่งแนบเนียน   
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5. การอภปิรายผล 
ประเด็นดา้น พฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์ จากผลการวิจยั พบว่า ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีทุกคนใชเ้หมือนกนั

คือ เฟสบุ๊ค(Facebook) และ อินสตาแกรม ส่วนมากเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือการติดต่อกบัเพ่ือนฝูง รองลงมาคือ
การคน้หาข่าวสารและซ้ือของออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้ง Dewing (2013) ท่ีกล่าวว่าหน่ึงในปัจจัยในการใชส่ื้อสังคม
ออนไลน์ในปัจจุบนัคือปัจจยัทางดา้นสังคม ท่ีคนรอบตวัหันมาใชง้านกนัมากข้ึน ท าให้ง่ายต่อการติดต่อส่ือสารกนั  

ประเด็นดา้น อิทธิพลการส่งเสริมการตลาดโดยผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ต่อผูบ้ริโภคนั้น ผูท้รงอิทธิพล
ในโลกออนไลน์ส่งผลกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ เน้ือหาท่ีจะดึงดูดความสนใจข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตนเองสนใจ แต่ขอ้ความ
ท่ีจะเพ่ิมความน่าเช่ือถือให้กบัผลิตภณัฑไ์ดคื้อขอ้ความท่ีส่ือความหมายว่าผูท้รงอิทธิพลเหล่านั้นใชผ้ลิตภณัฑต์วัน้ีดว้ย
ตวัเอง ความน่าเช่ือถือของผูท้รงอิทธิพลแต่ละคน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเป็นอย่างมาก สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Ohanian (1990 อ้างใน พรรณพิลาส กุลดิลก , 2557) ว่า ความน่าเช่ือถือของบุคคลเกิดจาก ความน่าไวว้างใจจาก
ลกัษณะของผูส่้งสารท่ีแสดงออกดว้ยความจริงใจ ความเป็นมิตร ความเต็มใจ ความกระตือรือร้นรวมไปถึง ความ
ซ่ือสัตยเ์พ่ือยนืยนัหรือสนบัสนุนคุณสมบติัของสินคา้หรือบริการท่ีถูกอา้งถึง ความเช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีผูส่้ง
สารท่ีมี ความรู้ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัถึงสินคา้ รวมไปถึงความน่าดึงดูดใจ การเป็นท่ียอมรับหรือเป็นท่ีรู้จกั
ในสังคมของผูส่้งสาร  

ประเด็นดา้นปัจจยัผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น ผูใ้ห้ขอ้มูลทุก
คนกล่าวว่า ความน่าเช่ือถือของผูท้รงอิทธิพลเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีส าคญัและส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงตรงกบั นิยาม
ความเช่ือถือไวว้างใจของ Moorman และคณะ (1993) ท่ีกล่าวไวว้่าว่า คือ ความเช่ือถือไวว้างใจเจตนาในการแสดง
พฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงความไวใ้จท่ีมีต่ออีกบุคคล เกิดจากการไม่มีความรู้ท่ีเพียงพอหรือไม่สามารถพ่ึงพาตนเอง  

ประเด็นดา้นอิทธิพลผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ต่อผูบ้ริโภคนั้นผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์กลายเป็น
เคร่ืองมือการตลาดท่ีตราสินค้าต้องแสวงหาเพ่ือใช้เป็นส่ือกลางในการติดต่อกับผูบ้ริโภค ผูท้รงอิทธิพลในส่ือ
ออนไลน์ควรมีความเช่ียวชาญในดา้นใดก็ตามท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค และสามารถเป็นตวัแทนของ
ผลิตภณัฑ์ได ้และควรมีขอ้มูลมากพอท่ีสามารถอธิบายขอ้มูลให้ผูบ้ริโภครู้จกัตราสินคา้ โดยผูท้รงอิทธิพลควรสร้าง
เร่ืองราวให้ผูบ้ริโภคคลอ้ยตามจนเช่ือใจผูท้รงอิทธิพล และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ผูท้รงอิทธิพลควรเป็นบุคคลท่ีมีความ
น่าเช่ือถือและมีอานาจในการชกัจูงใจให้ผูบ้ริโภคคลอ้ยตามดา้นทศันคติและพฤติกรรม และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
เร่ือง “การตดัสินใจซ้ือของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตเก่ียวกบัเมนูอาหารและร้านอาหารผ่านเวบ็ไซต์ท่ีมีเน้ือหาส่ือท่ีผูบ้ริโภค
สร้างเอง” (วนสันนัท ์ ร่มโพธ์ิ, 2557) โดยผลการวิจยัช้ีให้เห็นว่า พฤติกรรมการแสวงหาขอ้มูลจากเว็บไซต์ท่ีมีเน้ือหา
ส่ือท่ีผูบ้ริโภคสร้างเองเก่ียวกบัเมนูอาหารและร้านอาหารมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือและสร้างความน่าเช่ือถือให้กับผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงสามารถท าให้เกิดการคลอ้ยตามไดเ้ช่นกนั 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช ้

  จากการศึกษาอิทธิพลของผูท้รงอิทธิพลท่ีเป็นบุคคลสาธารณะท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
สินคา้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นคา้ก่อนการเลือกซ้ือ โดยท่ีผูบ้ริโภคนั้นให้ความส าคญั
กบัผลิตภณัฑ์สินคา้ท่ีผูท้รงอิทธิพลน าเสนอ ดงันั้น ผูป้ระกอบการทางดา้นสินคา้ท่ีตอ้งการเจาะกลุ่มลูกคา้ผูบ้ริโภค
ควรให้ความสนใจในเร่ืองการท าตลาดกบัผูท้รงอิทธิพล เพราะผูท้รงอิทธิพลนั้นท าให้ผูบ้ริโภคมีความเช่ือถือขอ้มูล
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และผลการใชสิ้นคา้ในตวัผลิตภณัฑ์สินคา้ มีการคน้หารายละเอียดเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์ท่ีผูท้รงอิทธิพลเป็นพรีเซ็น
เตอร์ 
 

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  1. งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ผูท้รงอิทธิพลนั้นมีอิทธิพลมากท่ีสุด
ในบุคคลกลุ่มน้ี ดงันั้นควรศึกษาในกลุ่มของวยัท างานเพราะอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีแตกต่างกนั ใน
การศึกษาคร้ังต่อไป ศึกษาอิทธิพลของผูท้รงอิทธิพลท่ีเป็นบุคคลสาธารณะท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกผลิตภณัฑ์
สินคา้ของผูบ้ริโภคในวยัท างาน 
  2. ศึกษาเก่ียวกบัอิทธิผลของผูท้รงอิทธิพลส่งผลต่อความเช่ือถือในตวัผลิตภณัฑสิ์นคา้โดยเพ่ิมตวัเลือกผูท้รง
อิทธิพลเป็นผูท่ี้เคยใช้สินค้าจริง ผูเ้ ช่ียวชาญด้านสินค้าทางด้านเทคนิคโดยเฉพาะด้าน เช่น เภสัชกร แพทย์ 
ผูป้ระกอบการ เพราะปัจจุบนัมีการน าเทคโนโลย ีสารเคมีต่างๆ มาใชใ้นผลิตภณัฑสิ์นคา้ ซ่ึงสารบางชนิดนั้นก็ส่งผลดี
และผลเสียท่ีแตกต่างกนัโดยผลิตภณัฑ์สินคา้บางตวัไม่ผ่านการรับรอง แต่เม่ือมีผูท่ี้ใชสิ้นคา้จริง หรือผูเ้ชียวชาญมา
แนะน าสินคา้นั้นอาจจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือถือในตวัผลิตภณัฑน์ั้นๆ  
 3. ศึกษาเก่ียวกบัอิทธิผลของผูท้รงอิทธิพลส่งผลต่อความเช่ือถือในตวัผลิตภณัฑสิ์นคา้โดยเพ่ิมมุมมองจาก
ผูรั้บสารหรือผูติ้ดตามผูท้รงอิทธิพล ว่ากลุ่มคนผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์มีอิทธิพลต่อผูรั้บสารอยา่งไร เกิดความ
เขา้ใจและปรับเปล่ียนทศันะคติ ตลอดจนเลือกซ้ือสินคา้และใชบ้ริการจากการรับชมผูท้รงอิทธิพลหรือไม่ อย่างไร 
และเกิดความเช่ือมัน่จากการรับสารอยา่งไร 
 4. ในส่วนผูป้ระกอบการให้เพ่ิมความคิดเห็นผลประกอบการเก่ียวกับธุกกิจท่องเท่ียวและความสวยงาม 
เน่ืองจากตอ้งการศึกษากลุ่มผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจท่ีไดด้  าเนินการจา้งผูท้รงอิทธิพลมาช่วยในการประชาสัมพนัธ์
ทางการตลาดเพ่ิมเติม 

 

กติตกิรรมประกาศ  
การศึกษาวิจยัเล่มน้ี ส าเร็จสมบูรณ์ดว้ยดีโดยไดรั้บความกรุณาจาก อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีให้ความอนุเคราะห์ 

แนะน าในการตรวจแกไ้ขสารนิพนธ์นิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน จึงขอกราบขอพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี   
 ขอขอบคุณ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบ
การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  วิทยาลยันวตักรรมสังคม มหาวิทยาลยัรังสิต ขอขอบพระคุณ ผูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน
ท่ีให้ขอ้คิดเห็น  และให้ค าปรึกษาแนะน าในการสร้างแบบสอบถามเป็นอย่าง ดี  ตลอดจนผูท่ี้ไดส้ละเวลาตอบแบบ
สัมภาษณ์อนัเป็นหัวใจส าคญัของการศึกษาวิจยัเล่มน้ี   
 คุณค่าและประโยชน์อนัพึงเกิดจากการศึกษาวิจยัเล่มน้ี  ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณของบิดามารดา
ครูอาจารย ์ และผูมี้พระคุณท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัทุกท่านดว้ยความเคารพ 
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รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืน 
ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความย ัง่ยนืของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 2) เพ่ือ

สร้างรูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความย ัง่ยืนของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 3) 
เพ่ือตรวจสอบรูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความย ัง่ยืนของโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน ตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จ านวน 353 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติบรรยายและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัโดยการตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบ
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความย ัง่ยนืของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์พบว่า 
1) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความย ัง่ยืนของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนประกอบดว้ย ตวัแปรแฝง 4 ตวัแปร และตวัแปร
สังเกตได ้30 ตวัแปร 2) รูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงของตวัแปรท านายท่ี
ส่งผลต่อความย ัง่ยืนของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ได้แก่ ด้านภาวะผูน้ า ด้านนวตักรรมการบริหาร และด้าน
สมรรถนะครู ซ่ึงมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก โดยด้านสมรรถนะครูมีอิทธิพลทางตรงต่อความย ัง่ยืนของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนมากกว่าดา้นภาวะผูน้ า และดา้นนวตักรรมการบริหาร ส่วนอิทธิพลทางออ้มพบว่า ดา้นภาวะผูน้ า
ส่งผลต่อด้านสมรรถนะครู มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงลบ และ 3)  ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของรูปแบบ
ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความย ัง่ยืนของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
ผลการตรวจสอบความตรงพบว่า รูปแบบมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นระดบัยอมรับได ้ มีค่า Chi-Square 
= 292.417, df = 261, P-value = 0.088, RMSEA = 0.018, GFI = 0.949, AGFI = 0.908,  และค่าไค-แสควร์กบัค่าองศา
ความอิสระ เท่ากบั 1.120 ซ่ึงท่ีมีค่านอ้ยกว่า 2 
ค าส าคญั:  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ความย ัง่ยนื,โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were; 1) to study overall factors affecting sustainability of private vocational 

schools; 2) to design a causal model of factors affecting the sustainability of private vocational schools; and 3) to 
examine the causal model of factors affecting the sustainability of private vocational schools. The sample consisted 
of 353 administrators of private vocational schools. The questionnaire was exploited as a tool for this research and 
the empirical data was subsequently analyzed using descriptive statistics and confirmatory factor analysis. The 
validation of the concordance of the model as well as empirical data were examined. The results of the study revealed 
that; 1) The factors affecting sustainability of private vocational schools consists of four latent variables and thirty 
observable variables. 2 )The causal model of factors affecting sustainability of private vocational schools were 
leadership, management innovation, and teacher performance, with positive direct affected. In addition, a teacher 
performance had greater directly affected towards the sustainability of private vocational schools than leadership and 
management innovation, while leadership affected teacher performance indicating negative indirect affected. And 3) 
The analysis of the concordance of casual model of factors affecting the sustainability of private vocational schools 
indicated that the model was consistent with the empirical data at acceptable level, with Chi-Square = 292.417, df = 
261, P-value = 0.088, RMSEA = 0.018, GFI = 0.949, AGFI = 0.908. Additionally, the Chi-Square and the degree of 
freedom were 1.120, less than 2. 
Keywords: Factors Affected, Sustainability, Private Vocational Schools 
 

1. บทน า 
การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ ความ

เจริญก้าวหน้าและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รัฐบาลจึงให้การสนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษาอยา่งจริงจงั รวมถึงสนบัสนุนให้เอกชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพ่ือแบ่งเบาภาระของรัฐมา
โดยตลอด แต่ในปัจจุบนัพบว่าการศึกษาต่อของนกัเรียนระดบัอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ของ
เอกชนมีแนวโน้มลดลง จากสถิติการศึกษาต่อของนักเรียนระดบั ปวช. พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เลือกศึกษาต่อสาย
สามญัมากกว่าสายอาชีพ ถึงจ านวน 1,284,267 คน หรือร้อยละ 66.02 เน่ืองจากค่านิยมและภาพลกัษณ์ของผูเ้รียน
อาชีวศึกษาท าให้ผูป้กครองขาดความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือ อีกทั้งนักเรียนระดบั ปวช. ส่วนใหญ่เลือกศึกษาต่อ
อาชีวะรัฐบาลมากกว่าอาชีวศึกษาเอกชน ถึงจ านวน 452,893 คน หรือร้อยละ 68.52 (ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา [สอศ.], 2560) ท  าให้การด ารงอยู่ของอาชีวศึกษาเอกชนส่วนใหญ่กลบัประสบปัญหาท่ีมีผูเ้ขา้เรียนลดลง
อย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงสวนทางกบัแนวโน้มการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน และมีความตอ้งการ
แรงงานท่ีมีคุณภาพในภาคอุตสาหกรรมจ านวนมาก ถึงแมรั้ฐบาลให้ความส าคญัในการพฒันาแรงงานคุณภาพ เพ่ือ
เตรียมพร้อมกบัการสร้างรากฐานในการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีนโยบายให้การ
สนบัสนุนให้เงินอุดหนุนรายหัว และส่งเสริมให้มีการยกระดบัอาชีวศึกษาดว้ยการประชาสัมพนัธ์การปรับภาพลกัษณ์
ให้เด็กเลือกเรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน รวมถึงการพฒันาอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะดา้นแลว้ แต่สภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ยงัคงมีปัญหา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนทั้งหมด มีจ  านวน 456 
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แห่ง มีโรงเรียนท่ีมีจ านวนนักเรียนไม่ถึง 500 คน 253 แห่ง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 55.48 ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ทั้งหมด ท่ีมีความเส่ียงต่อความอยู่รอดซ่ึงส่งผลต่อภาพรวมของระบบการศึกษาของประเทศ จากปัญหาท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความย ัง่ยนื
ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทย เพ่ือพฒันาอาชีวศึกษาเอกชนให้เกิดความย ัง่ยืน รวมทั้งใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการก าหนดทิศทาง นโยบาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบติัในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาศกัยภาพของโรงเรียนให้มี
ความสามารถในการด ารงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืต่อไป  
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความย ัง่ยนืของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  
2. เพ่ือสร้างรูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความย ัง่ยืนของโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน 
3. เพ่ือตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความย ัง่ยืนของ

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
 
3. การด าเนินการวจิัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นวิธีการด าเนินการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) ระหว่างการศึกษาเชิงปริมาณและ
การศึกษาเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือศึกษาถึงรูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น
ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความย ัง่ยนืของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน มีรายละเอียดดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความย ัง่ยนืของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
ขั้นตอนท่ี 2 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อความย ัง่ยนืของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
ขั้นตอนท่ี 3 ยืนยนัรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความย ัง่ยืนของ

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จ านวน 456 โรงเรียน ตัวอย่าง คือ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 360 คน โดยผูว้ิจยัก  าหนดขนาดของตวัอยา่งตามแนวคิดของ Blunch (2013: 103-
104)  คือ อย่างต ่าเท่ากบั 10 เท่าต่อ 1 ตวัแปรสังเกตได ้ซ่ึงงานวิจยัน้ีมีตวัแปรสังเกตไดจ้  านวน 30 ตวัแปร จึงก าหนด
ตวัอยา่ง เท่ากบั 300 คน ทั้งน้ีเพ่ือชดเชยกรณีท่ีการตอบกลบัแบบสอบถามไม่ครบ ผูว้ิจยัจึงก าหนดตวัอยา่ง 360 คนได้
จากการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) แบบตามสัดส่วน จาก 5 ภาค  

เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอนประกอบดว้ย ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
และตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความย ัง่ยืนของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เป็นค าถามดา้น
ภาวะผูน้ า ดา้นนวตักรรมบริหาร ดา้นสมรรถนะครู ดา้นความย ัง่ยนืของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

การสร้างเคร่ืองมือมีขั้นตอน ดังน้ี 1) ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 2) สร้างแบบสอบถาม 3) น า
แบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของขอ้ค าถาม 4) ตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหา (IOC) โดยผูท้รงคุณวุฒิ 5 คน 5) น าแบบสอบถามไปทดลอง (Try Out) กบัผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
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ท่ีไม่ใช่ตัวอย่างการวิจัย 30 คน เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยวิธีการหา
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

การเก็บรวบรวบขอ้มูล ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการสนทนากลุ่มโดยผูท้รงคุณวุฒิดา้นการ
บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ส่วนขอ้มูลเชิงปริมาณใชแ้บบสอบถามแจกในการประชุมผูบ้ริหารและครูวิทยาลยั
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยและการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี คร้ังท่ี 43 พ.ศ. 2561 ระหว่างวนัท่ี 8 – 10 
ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อ.เมือง จ.ชลบุรี จ  านวน 360 ฉบบั โดยไดรั้บคืนมาทั้งหมด คิด
เป็นร้อยละ 100 และท าการคดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ได ้จ  านวน 353 ฉบบั 

การวเิคราะห์ข้อมูล ผู้วจิัยวเิคราะห์ ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลสถานสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามใชค่้าความถ่ี (Frequencies) ค่าร้อยละ 

(Percentage) เพ่ืออธิบายลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม 
2. การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานระดับความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนต่อตวัแปร

สังเกตได ้โดยใชค่้าเฉล่ีย (x̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ทั้งน้ีในการวิเคราะห์ถือว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้าก
การตอบแบบสอบถามของผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นการแสดงความคิดเห็นในระดบัความเหมาะสมของตวัแปรสังเกตไดข้อง
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความย ัง่ยนืของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

3. การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยการตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของรูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความย ัง่ยืนของโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ซ่ึงไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามดว้ยโปรแกรม AMOS 
โดยมีการประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ยวิธีการประมาณค่าความเป็นไปไดสู้งสุด ( Maximum Likelihood: ML)  
 

4. ผลการวจิัย 
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ พบว่า ตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.41 มีอายรุะหว่าง 51-60 ปี จ  านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 36.26 มีระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาโท จ านวน 183 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.84 ด ารงต าแหน่งงานเป็นผูอ้  านวยการ จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 49.58 มีประสบการณ์ใน
ต าแหน่งงานมากกว่า 25 ปี จ  านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 20.11 

2. ผลการวิเคราะห์สถิติบรรยายตวัแปรสังเกตได ้
2.1 ตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงด้านภาวะผูน้ า (LEAD) ซ่ึงมีตัวแปรสังเกตได้รวม 6 ตัวแปร คือ 

คุณลกัษณะเก่ียวกบังาน (WOK) คุณลกัษณะทางสังคม (SOC) การสร้างบารมี (GLO) การสร้างแรงบนัดาลใจ (MOT) 
การกระตุน้การใชปั้ญญา (INT) และการค านึงถึงปัจเจกบุคคล (IND) ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน พบว่า 
ตวัแปรสังเกตไดข้องตวัแปรแฝงดา้นภาวะผูน้ า (LEAD) มีค่าเฉล่ีย 4.51 ถึง 4.73 และตวัแปรทุกตวัมีการกระจาย โดยมี
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.32 ถึง 0.51 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย (C.V.) อยู่ระหว่าง 6.76 
ถึง 11.18  ตวัแปรท่ีมีการกระจายน้อยท่ีสุด คือ ตวัแปรคุณลกัษณะเก่ียวกบังาน (WOK) ตวัแปรส่วนใหญ่มีการแจก
แจงในลกัษณะเบซ้า้ย (ความเบมี้ค่าเป็นลบ) และความโด่งมากกว่าโคง้ปกติ (ความโด่งมีค่าเป็นบวก) ลกัษณะการแจก
แจงใกลเ้คียงกบัโคง้ปกติ ยกเวน้ดา้นคุณลกัษณะทางสังคม (SOC) และดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล (IND) มีค่าความ
โด่งนอ้ยกว่าโคง้ปกติเล็กนอ้ย (ความโด่งมีค่าเป็นลบ) 
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2.2 ตวัแปรสังเกตไดข้องตวัแปรแฝงดา้นนวตักรรมการบริหาร (INNO) ซ่ึงมีตวัแปรสังเกตไดร้วม 8 ตวัแปร 
คือ การท างานเป็นทีม (TEA) การจดัการโครงสร้างองคก์ร (ORA) การวางแผน (PLA) การพฒันานวตักรรม (DEV) 
การกระจายอ านาจ (DIS) การใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (BAS) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ (PRO) และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ (TEC) ของการบริหารงานโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงดา้น
นวตักรรมการบริหาร (INNO) มีค่าเฉล่ีย 4.54 ถึง 4.64 และตัวแปรทุกตัวมีการกระจาย โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) อยูร่ะหว่าง 0.45 ถึง 0.61 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย (C.V.) อยูร่ะหว่าง 9.81 ถึง 13.89  ตวัแปร
ท่ีมีการกระจายมากท่ีสุด คือ ตวัแปรการกระจายอ านาจ (DIS) ตวัแปรส่วนใหญ่มีการแจกแจงในลกัษณะเบซ้า้ย (ความ
เบมี้ค่าเป็นลบ) และความโด่งมากกว่าโคง้ปกติ (ความโด่งมีค่าเป็นบวก) ลกัษณะการแจกแจงใกลเ้คียงกบัโคง้ปกติ 
ยกเวน้ดา้นการจดัการโครงสร้างองคก์ร (ORA) มีค่าความโด่งเป็นลบ 

 2.3 ตวัแปรสังเกตไดข้องตวัแปรแฝงดา้นสมรรถนะครู (COMP) ซ่ึงมีตวัแปรสังเกตไดร้วม 9 ตวัแปร 
คือ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (ACH) การบริการท่ีดี (SER) การพฒันาตนเอง (SEL) จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ (ETH) 
ความรู้และประสบการณ์ (KNO) การบริหารหลักสูตร (MAJ) การบริหารจัดการชั้ นเรียน (CLA) การพัฒนา
คุณลักษณะของผูเ้รียน (STU) และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย (ANU) ของการบริหารงานโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน พบว่า ตวัแปรสังเกตไดข้องตวัแปรแฝงดา้นสมรรถนะครู (COMP) มีค่าเฉล่ีย 4.54 ถึง 4.78 และตวั
แปรทุกตวัมีการกระจาย โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0.41 ถึง 0.54 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย 
อยู่ระหว่าง 8.74 ถึง 11.72 ตวัแปรท่ีมีการกระจายน้อยท่ีสุด คือ ตวัแปรจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ (ETH) ตวั
แปรส่วนใหญ่มีการแจกแจงในลกัษณะเบซ้า้ย (ความเบมี้ค่าเป็นลบ) และความโด่งมากกว่าโคง้ปกติ (ความโด่งมีค่า
เป็นบวก) ลกัษณะการแจกแจงใกลเ้คียงกบัโคง้ปกติ ยกเวน้ดา้นการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน (STU) มีค่าความ
โด่งเป็นลบ 

2.4 ตวัแปรสังเกตไดข้องตวัแปรแฝงดา้นความย ัง่ยนืของโรงเรียน (SUST) ซ่ึงมีตวัแปรสังเกตไดร้วม 7 ตวั
แปร คือ สภาพแวดลอ้ม (ENV) ความตอ้งการของชุมชน (COM) เครือข่ายและความร่วมมือ (CON) คุณภาพ (QUA) 
ศกัยภาพของผูเ้รียน (POT) ภาพลกัษณ์ (IMA) และผลการด าเนินงาน (PER) ของการบริหารงานโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน พบว่า ตวัแปรสังเกตไดข้องตวัแปรแฝงดา้นความย ัง่ยืนของโรงเรียน (SUST)  มีค่าเฉล่ีย 4.41 ถึง 4.70 และตวั
แปรทุกตวัมีการกระจาย โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0.41 ถึง 0.66 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย 
อยูร่ะหว่าง 8.65 ถึง 14.57 ตวัแปรท่ีมีการกระจายนอ้ยท่ีสุด คือ ตวัแปรสภาพแวดลอ้ม (ENV)  ตวัแปรส่วนใหญ่มีการ
แจกแจงในลกัษณะเบซ้า้ย (ความเบมี้ค่าเป็นลบ) และความโด่งมากกว่าโคง้ปกติ (ความโด่งมีค่าเป็นบวก) ลกัษณะการ
แจกแจงใกลเ้คียงกบัโคง้ปกติ 

โดยสรุป ตวัแปรสังเกตไดส่้วนใหญ่มีการแจกแจงเป็นลกัษณะเบซ้า้ย มีค่าความโด่งมากกว่าโคง้ปกติ (ความ
โด่งเป็นบวก) ยกเวน้ตวัแปรดา้นคุณลกัษณะทางสังคม (SOC) ดา้นการจดัการโครงสร้างองคก์ร (ORA) และดา้นการ
พฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน (STU)  มีค่าความโด่งเป็นลบ  

3. ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความย ัง่ยืนของโรงเรียนอาชีวะศึกษาเอกชน พบว่า ดา้นภาวะผูน้ า ดา้นนวตักรรมการบริหาร ดา้นสมรรถนะครู ท่ี
ส่งผลต่อความย ัง่ยืนของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทย พบว่า ค่าไค-สแควร์มีค่าเท่ากบั 292.417 ท่ีองศา
อิสระ 261 สัดส่วนของค่าไค-แสควร์กบัค่าองศาความอิสระ เท่ากบั 1.120 ค่าดชันีวดัความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากบั 
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0.949 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) มีค่า 0.908 ซ่ึงค่าดชันีทุกค่าดงักล่าวขา้งตน้ผา่นเกณฑ์ทุก
ค่า แสดงว่า รูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความย ัง่ยืนของโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนในประเทศไทยมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ในระดบัยอมรับได ้และค่า p-value ค่านัยส าคญัทาง
สถิติ เท่ากบั 0.088 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นอกจากนั้นค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบของตวัแปรสังเกตไดข้องตวัแปรแฝงทุก
ตวัมีค่าเป็นบวกและแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยตวัแปรสังเกตไดข้องตวัแปรแฝง
ภายในท่ีมีน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด คือ ตวัแปรความรู้และประสบการณ์ (KNO) มีค่าน ้ าหนกัประกอบมาตรฐาน
เท่ากบั 0.830 ส่วนตวัแปรสังเกตไดข้องตวัแปรแฝงภายนอกท่ีมีน ้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด คือ ตวัแปรการสร้าง
บารมี (GLO) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.765  ในทางตรงกนัขา้มตวัแปรสังเกตไดข้องตวัแปรแฝง
ภายในท่ีมีน ้ าหนักองค์ประกอบน้อยท่ีสุด  คือ ตวัแปรการจดัโครงสร้างองค์การ (ORG) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากบั 0.507 และตวัแปรสังเกตไดข้องตวัแปรแฝงภายนอกท่ีมีน ้ าหนักองค์ประกอบน้อยท่ีสุด คือ ตวัแปร
การค านึงถึงปัจเจกบุคคล (IND) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.656 นอกจากนั้นค่าความเท่ียงของตวั
แปรสังเกตได ้(R2) ซ่ึงอธิบายถึงค่าความแปรปรวนร่วมของตวัแปรสังเกตไดภ้ายนอกมีค่าตั้งแต่ 0.656-0.765 และตวั
แปรสังเกตไดภ้ายในมีค่าตั้งแต่ 0.507-0.830 ดงัรูปท่ี 1 
 

 
 

รูปท่ี 1  รูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความย ัง่ยนืของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
 

5. การอภปิรายผล 
1. องค์ประกอบด้านภาวะผูน้ า พบว่า องค์ประกอบด้านภาวะผูน้ า ส่งผลทางตรง และทางอ้อมผ่าน

องค์ประกอบดา้นนวตักรรมการบริหาร สมรรถนะครูต่อความย ัง่ยืนของโรงเรียน เม่ือพิจารณาน ้ าหนักองคป์ระกอบ
ความส าคญัตวัแปร พบว่า น ้ าหนักองค์ประกอบมีค่าระหว่าง 0.656-0.765 โดยตวัแปรการสร้างบารมี มีค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบสูงสุด สอดคล้องกับ Burn (1978), Bennis and Nanus (1985), Bass and Avolio (1994), Hughes, T.G., 
(2005)  ท่ีกล่าวว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีปัจจยัการใชอิ้ทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ ท่ีเรียกว่า ภาวะผูน้ าบารมี ซ่ึงผูน้ า
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ท่ีมีอิทธิพลต่อผูต้าม โดยการท าให้ผูต้ามตระหนักถึงความส าคญั คุณค่าของผลลพัธ์ของงานมากข้ึน หรือชกัจูงให้ผู ้
ตามเห็นแก่องค์การมากกว่าสนใจตนเอง ส่งผลให้ผูต้ามมีความภาคภูมิใจ จงรักภักดี และเช่ือถือในตัวผูน้ า และ
สามารถวางแนวทางให้ผูต้ามแสดงวิสัยทศัน์ร่วมกนั ดงันั้น ในสภาวะสังคมปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา
ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งมีการสร้างบารมีเพ่ือให้เกิดความย ัง่ยืนขององคก์าร รองลงมา ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้น
คุณลกัษณะทางสังคม ส่วนค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบต ่าสุด คือ ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล สอดคลอ้งกบั Hersey and 
Blanchard (1974) ท่ีกล่าวว่า ภาวะผูน้ าเชิงสถานการณ์ มุ่งท่ีลกัษณะของผูต้ามว่าเป็นปัจจยัส าคญัของสถานการณ์และ
เป็นส่ิงท่ีตดัสินพฤติกรรมของผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล คือ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะมีระดบัความพร้อมท่ีแตกต่างกนั 2 ลกัษณะ 
ประกอบดว้ย 1) มีความสามารถและมีทกัษะในการท างาน 2) มีความมัน่ใจและความเต็มใจในการท างาน ทั้งน้ี ภาวะ
ผูน้ ามีผลต่อความย ัง่ยืนของโรงเรียน สอดคลอ้งกบั ประทีป  ศรีเพชรเจริญ (2558) และอนันต์  เตียวต๋อย (2551) ท่ี
พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องเป็นผูก้  าหนดวิสัยทศัน์ เป้าประสงค์ทั้งระยะสั้ น และระยะยาว รวมถึงการจูงใจ
บุคลากร และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนให้มีส่วนร่วม และส่งเสริมให้เกิดการมุ่งเน้นขององค์การในการ
ปฏิบติังานทุกดา้นมีผลต่อการพฒันาองค์การไปสู่ความย ัง่ยืน และผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้ าในการน าองค์การจะส่งผล
กระทบต่อความส าเร็จขององคก์าร 

2. องค์ประกอบด้านนวัตกรรมการบริหารพบว่า องค์ประกอบดา้นนวตักรรมการบริหารส่งผลทางตรง 
และทางอ้อมผ่านองค์ประกอบด้านสมรรถนะครูต่อความย ัง่ยืนของโรงเรียน เม่ือพิจารณาน ้ าหนักองค์ประกอบ
ความส าคัญตัวแปร พบว่า น ้ าหนักองค์ประกอบมีค่าระหว่าง 0.507-0.794 โดยตัวแปรด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด สอดคล้องกับ ชวน ภารังกุล, 2552 ท่ีกล่าวว่า การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัของนวตักรรมการบริหารโรงเรียนชายแดนภูมิภาคตะวนัตก เพราะปัจจุบนัผูบ้ริหาร
ควรน านวตักรรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) เพ่ือการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารงาน
ทัว่ไป เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ รองลงมาดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ และดา้นการ
กระจายอ านาจ ส่วนค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบต ่าสุด คือ ดา้นการจดัโครงสร้างองค์การ สอดคลอ้งกบั พรทิวา เหลือง
วฒันกิจ (2549) ไดก้ล่าวว่าองคป์ระกอบของนวตักรรมการบริหาร คือ โครงสร้างการจดัองคก์ารท่ีเหมาะสม ถือว่ามี
ความส าคญัมากในปัจจุบนั การจดัการศึกษาในยุคของการปฏิรูปการศึกษาท่ีเน้นมาตรฐานและคุณภาพของการจดั
การศึกษา ผูบ้ริหารจึงควรปรับปรุงโครงสร้างองค์การให้มีความคล่องตวัเพ่ือสร้างประสิทธิภาพของการบริหารจดั
การศึกษา ทั้งน้ีนวตักรรมการบริหารมีผลต่อความย ัง่ยืนของโรงเรียนสอดคลอ้งกบั จรีพร  นาคสัมฤทธ์ิ และคณะ 
(2558) กล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างนวตักรรมการบริหารกบัความย ัง่ยืนของโรงเรียนว่า นวตักรรมการบริหาร
โรงเรียนเอกชนในระบบการจดัการศึกษาแบบกา้วหน้าประกอบดว้ย การจดัองค์การโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้ การ
วางแผนจดัการภูมิวฒันธรรมของโรงเรียน การด าเนินการจดัการเรียนการสอนตามเป้าหมาย และการประเมินผลจาก
ภายใน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างความสัมพนัธ์เพ่ือให้เกิดความย ัง่ยนืของโรงเรียนเป็นหลกั  

3. องคป์ระกอบดา้นสมรรถนะครูพบว่า องคป์ระกอบดา้นสมรรถนะครู ส่งผลทางตรงต่อความย ัง่ยนืของ
โรงเรียน เม่ือพิจารณาน ้ าหนักความส าคญัตวัแปร พบว่า น ้ าหนักองค์ประกอบมีค่าระหว่าง 0.664-0.830 โดยตวัแปร
ดา้นความรู้และประสบการณ์ มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐชยั ต๊ะตอ้งใจ, อินทร์ 
จนัทร์เจริญ และวีรพนัธุ์ ศิริฤทธ์ิ (2558) กล่าวว่า สมรรถนะของครูประกอบดว้ย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ ซ่ึงเป็นตวัแปรหน่ึงท่ีส าคญัมากในปัจจุบนั เพราะเป็นผูท่ี้ถ่ายทอดองคค์วามรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ให้กบั
ผูเ้รียนโดยตรง และเป็นองค์ประกอบหลกัมาตรฐานของอาเซียนในการผลิตครู รองลงมา คือ ดา้นการพฒันาตนเอง 
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และด้านการบริการท่ีดี ส่วนค่าน ้ าหนักองค์ประกอบต ่าสุด คือ การพฒันาคุณลักษณะของผูเ้รียน สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ อภิชาต ตีรสวสัดิชยั (2559) ท่ีกล่าวว่า เม่ือมีการพฒันาดา้นคุณลกัษณะของนักเรียน จะส่งผลให้มีการ
พฒันาครู เม่ือมีการพฒันาคุณลกัษณะดา้นครู จะส่งผลต่อการพฒันานักเรียน และเม่ือพฒันาการบริหารสถานศึกษา 
จะส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน ทั้งน้ีสมรรถนะครูมีผลต่อความย ัง่ยืนของ
โรงเรียนซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครู 
และบุคคลกรทางการศึกษา (2551) ไดส้ังเคราะห์สมรรถนะครู จ  านวน 16 ดา้น กล่าวว่า ครูตอ้งมีสมรรถนะจึงจะ
สามารถท าให้ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรได ้สมรรถนะครูจึงถือว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง และ
เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อผลส าเร็จของการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะตามท่ีคาดหวงัในหลกัสูตร และน าไปสู่การ
พฒันาความย ัง่ยนืของโรงเรียน 

4. องค์ประกอบดา้นความย ัง่ยืนของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเม่ือพิจารณาองค์ประกอบในภาพรวม 
พบว่า ความย ัง่ยนืของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนประกอบดว้ย 7 ตวัแปรสังเกตได ้ คือ สภาพแวดลอ้ม ความตอ้งการ
ของชุมชน เครือข่ายและความร่วมมือ คุณภาพ ศกัยภาพของผูเ้รียน ภาพลกัษณ์ และผลการด าเนินงาน เม่ือพิจารณา
น ้ าหนักความส าคญัตวัแปร พบว่า น ้ าหนักองค์ประกอบมีค่าระหว่าง 0.567-0.765 โดยดา้นภาพลกัษณ์ มีค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบสูงสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพลกัษณ์ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนของ Zheng (2005: 
4954 อา้งใน สมเกียรติ  ข  าสาราญ, 2553: 85) ไดก้ล่าวถึงภาพลกัษณ์ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนไวว้่า ภาพลกัษณ์
ของวิทยาลยัโดยภาพรวมเป็นผลสะทอ้นท่ีเกิดจากผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูส้อน การจดัการดา้นการบริการนักเรียน 
คุณภาพของนักเรียน ส่ิงแวดล้อมของวิทยาลัย โดยการสร้างภาพลักษณ์ สามารถสร้างได้หลายแบบ เช่น ความ
รับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมการน าทกัษะวิชาชีพมาช่วยเหลือชุมชน ซ่อมแซมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางการเกษตร 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ท าความสะอาดวดั เป็นตน้ รองลงมา คือ ดา้นศกัยภาพของผูเ้รียน และดา้นความตอ้งการของชุมชน 
และส่วนค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบต ่าสุด คือ สภาพแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อ  ารุง  จนัทวานิช (2547) กล่าว
ว่า โรงเรียนคุณภาพเป็นโรงเรียนท่ีมีสังคม บรรยากาศ และส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ มี
ความพร้อมในดา้นทรัพยากรวตัถุ เทคโนโลย ีงบประมาณ และทรัพยากรบุคคลสามารถจดัการศึกษาไดอ้ยา่งดี ทั้งใน
ดา้นการบริหารจดัการ การจดัการเรียนรู้ ท  าให้ผูเ้รียนมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
สรุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความย ัง่ยืนของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทยประกอบดว้ย 4 ปัจจยั 

ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า ดา้นนวตักรรมการบริหาร ดา้นสมรรถนะครู ดา้นความย ัง่ยืนของโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน และมีตวัแปรยอ่ยอีก 30 ตวัแปร 

ข้อเสนอแนะจากการวจิัย  
จากผลการวิจยัสามารถสรุปขอ้เสนอแนะ รูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความย ัง่ยนืของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทย ไดด้งัน้ี  
1. ดา้นภาวะผูน้ า พบว่า การค านึงถึงปัจเจคบุคคล มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบต ่าท่ีสุด ดงันั้น ผูบ้ริหารควร

จะพฒันาภาวะผูน้ าดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคลเพราะแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั ซ่ึงผูน้ าควรมอบหมายงานให้
เหมาะตามความรู้ความสามารถเ เอาใจใส่ดูแลให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในการท างานตามสภาพของแต่ละบุคคล 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของส่วนตน และส่วนรวม  
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2. ดา้นนวตักรรมการบริหาร พบว่า การจดัโครงสร้างองค์การ มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบต ่าท่ีสุด ดงันั้น 
ผูบ้ริหารควรจดัการโครงสร้างองคก์ารให้มีความยดืหยุน่เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการบริหารงานในสภาวะท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา และควรให้มีการบริหารงานในลกัษณะคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลจากหลาย ๆ 
ฝ่าย เพ่ือให้ทุก ๆ ฝ่ายมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียน   

3. ดา้นสมรรถนะครู พบว่า การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบต ่าท่ีสุด ดงันั้น ครู
ควรเปล่ียนบทบาทของตนเองจากผูส้อนไปเป็นครูฝึก หรือผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมี
ทกัษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 คือ ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือ และ
เทคโนโลย ีและทกัษะชีวิตและอาชีพ 

4. ความย ัง่ยืนของโรงเรียนอาชีวศึกษา พบว่า สภาพแวดลอ้ม มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบต ่าท่ีสุด ดงันั้น 
โรงเรียนควรจดัสภาพแวดลอ้มเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งดา้นอาคารสถานท่ี ท่ีสะอาดถูกสุขลกัษณะ ปลอดภยั และมี
ส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ ดา้นการเรียนการสอนมีส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั รวมถึงการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ ท่ีทุกคนมีความใฝ่รู้และพร้อมท่ีจะเรียนรู้อยูเ่สมอ 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
1. ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรขยายขอบเขตการวิจยัสู่โรงเรียนอาชีวศึกษาภาครัฐ เพ่ือเปรียบเทียบความ

แตกต่าง ความเหมือนของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความย ัง่ยนืของโรงเรียนอาชีวศึกษา 
2. ในการวิจยัคร้ังน้ี ศึกษากลุ่มตวัอย่าง ผูบ้ริหารของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ดงันั้น ในการวิจยัคร้ัง

ต่อไปควรศึกษากลุ่มตวัอย่างอ่ืน ๆ  เพ่ือให้เห็นผลการวิจยัว่ามีความแตกต่างและความเหมือนตรงกนักบักลุ่มตวัอย่าง
เดิม 

3. ในการวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความย ัง่ยืนของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศ
ไทย คือ ภาวะผูน้ า นวตักรรมการบริหาร และสมรรถนะครู ซ่ึงเป็นปัจจยัภายในในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาถึง
ปัจจยัภายนอก เช่น ปัจจยัดา้นนโยบายและการส่งเสริมสนับสนุนจากรัฐ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความย ัง่ยนืของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
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การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เร่ือง ผักกระเฉด 

A STUDY OF SCIENCE LEARNING ACHIEVEMENT AND SCIENTIFIC MIND  
OF FIFTH GRADE STUDENTS BY USING SCIENCE INTEGRATED LEARNING  

UNIT ON THE TOPIC WATER MIMOSA 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เร่ืองผกั

กระเฉด ในดา้น 1). ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน 2). จิตวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและ
หลังเรียน 3). ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ท่ีก  าหนดร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่าง  
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนวดัหัวคู ้อ  าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 1  ห้องเรียน จ านวน 32 
คน ใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ใชเ้วลาเรียน 24 คาบ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นคร้ังน้ีคือ หน่วย
การเรียนรุ้แบบบูรณาการ เร่ือง ผกักระเฉด แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบวดัจิตวิทยาศาสตร์ 
แบบแผนการทดลองใช ้One Group Pretest-Posttest Design วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ t-test for Dependent Samples 
และ t-test for One Sample  
 ผลการวจิัยว่า 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการวิทยาศาสตร์หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 

2. จิตวิทยาศาสตร์หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก  าหนดร้อยละ 70 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ค าส าคญั:  หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์,จิตวิทยาศาสตร์ 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to study science learning achievement, scientific mind of fifth grade 

students and criteria set 70 percent by using science integrated learning on the topic  water mimosa . 
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 The samples were 32 fifth grade students in the second semester of 2018 academic year at Wathuaku school, 
Samut Prakan Province. They were selected by using purposive sampling method. The teaching period were 24 hours. 
The instruments used for data collection was Integrated learning unit on water mimosa, science achievement test and 
scientific mind test.  The research design was One Group Pretest-Posttest Design.  The data were analyzed by t- test 
for Dependent Samples and t-test for One Sample. 
 The results of this study were as follows: 
 1. Science learning achievement after learning was higher than before learning at the .01 level of significant. 
 2. Scientific mind after learning was higher than before learning at the .01 level of significant. 
 3.  Science learning achievement after learning was higher than  criteria set 70 percent at the .01 level of 
significant. 
Keywords:  Integrated learning unit, Science learning achievement, Scientific mind 
 

1. บทน า 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งหวังให้ผูเ้ รียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ท่ีเช่ือมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทกัษะส าคัญในการคน้ควา้และสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการ 
สืบเสาะหาความรู้ และการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดเ้ป็นผูเ้รียนรู้และค้นพบดว้ยตนเองมากท่ีสุด 
เพ่ือให้ไดท้ั้งกระบวนการและองคค์วามรู้ เขา้ใจหลกัการ ทฤษฎีท่ีเป็นพ้ืนฐานในวิทยาศาสตร์ พฒันากระบวนการคิด 
(กระทรวงศึกษาธิการ , 2553: 13) ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีส่วนใหญ่ ครูมีจ  านวน 
ไม่เพียงพอ  ซ่ึงครูต้องรับผิดชอบงานสอนและภาระหน้าท่ีอ่ืน ท าให้คุณภาพการจัดการเรียนการสอนไม่เต็มตาม
ศกัยภาพ (ทรายทอง พวกสันเทียะ, 2554: 52) การสอนวิทยาศาสตร์ในระดบัชั้นประถมศึกษามุ่งเน้นเน้ือหาวิชาการ
มากกว่าการเรียนรู้จากสภาพจริง  ไม่นิยมให้เด็กได้ท  าการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองประกอบกับเน้ือหาท่ีมีมาก 
ไม่สัมพนัธ์กบัระยะเวลาเรียน จึงท าให้โรงเรียนส่วนใหญ่มกัท าการสอนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบบรรยาย ผูเ้รียนไม่ได ้
มีส่วนร่วมในบทเรียน ไม่เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็น และไม่สามารถน าความรู้ท่ีเรียนมาประยุกตใ์ช้  
ในการแกปั้ญหาได ้ จึงท าให้ผูเ้รียนเรียนไม่เขา้ใจแก่นแทข้องเน้ือหา จากเหตุผลดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงปัญหาเก่ียวกบั
การจดัการเรียนรู้  ซ่ึงท าให้ผลการเรียนรู้ไม่บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งไว ้  สอดคลอ้งกบัผลการทดสอบระดบัชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2560 พบว่า คะแนนเฉล่ียในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ มี
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 42.59  ซ่ึงมีคะแนนนอ้ยกว่าระดบัประเทศ (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560) สภาพ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนช้ีให้เห็นว่าคุณภาพของผูเ้รียนในการเรียนวิทยาศาสตร์ยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ดงันั้นการจดัการเรียนรู้
แบบบูรณาการเป็นการจัดการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับความเป็นจริง เป็นการเ ช่ื อมโยงความรู้หลากหลาย 
ให้สัมพนัธ์กัน โดยไม่ได้แบ่งแยกเน้ือหาแต่ละวิชา จึงท าให้ลดระยะเวลาเรียน ลดความซ ้ าซ้อนของเน้ือหาวิชา  
ตอบสนองความตอ้งการและความสามารถของผูเ้รียน แกปั้ญหาการขาดแคลนบุคลากร ส่ิงส าคญัช่วยส่งเสริมและ
พฒันาความสามารถทางสติปัญญาท่ีหลากหลาย (Multiple Intelligences) รวมถึงตอบสนองต่อรูปแบบการเรียนรู้ท่ี
แตกต่างกนัของนักเรียนแต่ละบุคคล นักเรียนจะเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหว่างวิชา และช่วยแกปั้ญหาดา้นการขาด
แคลนบุคลากร ลดความซ ้าซอ้นของเน้ือหาวิชา (ทรายทอง พวกสันเทียะ, 2554: 53) และจากการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบั
การเรียนรู้แบบบูรณาการพบว่า การน าเอาเร่ืองราวในทอ้งถ่ิน มาผสมผสานเน้ือหาความรู้ในบทเรียนเช่ือมโยงอย่างมี
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ความหมายกบัส่ิงต่างๆ ท่ีนกัเรียนคุน้เคย ท าให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในสถานการณ์ต่างๆ เรียนรู้และน าไปใชใ้นชีวิตจริง
ได ้ซ่ึงจะส่งผลให้ผูเ้รียนมีพฒันาการดา้นทกัษะในการเรียน ทกัษะการคิด มีผลสัมฤทธ์ิท่ีดีข้ึน (สันต์ สุวทนัพรกุล, 
2551: 258 และศิริรัตน์ ราชยอด, 2558: 90-91) จากเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงพฒันาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีจดั
ให้สอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ินของชุมชนในจงัหวดัสมุทรปราการท่ีมกัปลูกผกักระเฉด ในหลายพ้ืนท่ีทั้งในอ าเภอบาง
พลี อ  าเภอบางเสาธงโดยเฉพาะต าบลศีรษะจระเขน้อ้ย ของอ าเภอบางเสาธงมีพ้ืนท่ีปลูกผกักระเฉดถึง 627 ไร่ เน่ืองจาก
สภาพภูมิประเทศเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม มีล  าคลองสายใหญ่และคลองซอยแยกไปตามหมู่บา้นเช่ือมถึงกนั มีน ้ าไหลตลอดปี 
(ส านกังานเกษตรอ าเภอบางเสาธง, 2561) เพ่ือให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้วิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน  ตระหนกัถึงความส าคญั
ของชุมชน ปลูกฝังลักษณะนิสัยด้านการเรียนรู้ มีความคิดท่ีเป็นอิสระท าให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าความส าคัญของวิชา
วิทยาศาสตร์ มีความสุขท่ีจะคน้ควา้ในส่ิงท่ีอยูร่อบตวั  โดยไดรั้บจากกิจกรรมท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน อนัจะน าไปสู่การเรียนรู้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เร่ือง ผกักระเฉด  
2. เพ่ือศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยหน่วยการเรียนรู้

แบบบูรณาการ เร่ือง ผกักระเฉด  
3. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัท่ีไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเร่ือง ผกักระเฉด เปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดร้อยละ 70 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
วธิีด าเนินการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 

2561 ของโรงเรียนวดัหัวคู ้อ  าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ จ านวน 1  ห้องเรียน 32 คน ใชว้ิธีการเลือกแบบ
เจาะจง 

ระยะเวลาในการวจิัย  
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยั ท  าการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใชเ้วลาทดลอง 12 สัปดาห์  

สัปดาห์ละ 2 คาบ รวมระยะเวลาท่ีใชท้ดลองทั้งส้ิน 24 คาบ ทั้งน้ีรวมทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
ตวัแปรทีศึ่กษา 
1.   ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ดว้ยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เร่ือง ผกักระเฉด 
2.   ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
2.2  จิตวิทยาศาสตร์ 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ 

1.1 หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเร่ือง ผกักระเฉด 
1.2 แผนการจดัการเรียนรู้ 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 
2.1 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
2.2 แบบวดัจิตวิทยาศาสตร์ 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
1.  หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการและแผนการจัดการเรียนรู้ 

1.1 ศึกษาเน้ือหาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดัจากหลกัสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ศึกษาลกัษณะพฤกษศาสตร์ของผกักระเฉดและความรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
เพ่ือก าหนดหน่วยการเรียนรู้ และจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  

1.2 สร้างผงัมโนทัศน์ของหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ประกอบไปด้วย 3 หน่วยย่อยได้แก่  
1). ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 2). ทอ้งถ่ินของเรา 3). สร้างสรรค์ช้ินงาน และสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้(5E)   

1.3 เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
1.4 หาคุณภาพของหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการและแผนการจดัการเรียนรู้ โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจ 

จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความเท่ียงตรงของเน้ือหา ความเหมาะสมของการใชภ้าษาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
วิเคราะห์หาค่าความสอดคลอ้ง (IOC) พบว่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) มีค่าเท่ากบั 0.89  

1.5 หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ข น าไปใช้กับกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบ และการวดัประเมินผล ศึกษา

จุดประสงคก์ารเรียนรู้และเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
2.2 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 

จ านวน 30 ขอ้ 2 ชุด ซ่ึงเป็นขอ้สอบคู่ขนาน โดยครอบคลุมเน้ือหา และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของบลูม 6 ระดบั คือ 
ความรู้ความจ า ความเขา้ใจ การประยกุตใ์ช ้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า 

2.3 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมและปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า  

2.4 ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ พิจารณา
ความเท่ียงตรงของเน้ือหา จุดประสงค์กบัระดับพฤติกรรม วิเคราะห์ค่าความสอดคลอ้ง(IOC) พบว่าค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC) มีค่าเท่ากบั 0.89 

2.5 ทดลองใชแ้บบทดสอบชุดท่ี 1 กบันักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 37 คน เวน้ระยะเวลา 1 
สัปดาห์ จึงใชแ้บบทดสอบชุดท่ี 2 กบันกัเรียนกลุ่มเดิม 
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2.6 วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นรายขอ้ โดยคดัเลือก
ขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 และอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป พบว่า  

แบบทดสอบชุดท่ี 1 ความยากง่าย (p) มีค่าระหว่าง 0.38-0.70  และอ านาจจ าแนก (r) มีค่าระหว่าง 
0.21-0.80 

แบบทดสอบชุดท่ี 2 ความยากง่าย (p) มีค่าระหว่าง 0.43-0.78  และอ านาจจ าแนก (r) มีค่าระหว่าง 
0.21-0.74 

2.7 คดัเลือกขอ้สอบท่ีตรงตามจุดประสงค์และมีคุณภาพ โดยพิจารณาค่าความยากง่ายท่ีเหมาะสมมีค่า
ระหว่าง 0.20-0.80 และอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.2 ข้ึนไป ไวจ้  านวน 30 ขอ้ พบว่า ค่าความยากง่าย (p) มีค่าระหว่าง 0.38-
0.78 และอ านาจจ าแนก (r) มีค่าระหว่าง 0.21-0.80  

2.8 วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ โดยใชสู้ตร K-R20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน มีค่าความ
เช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.77 

3. ขั้นการสร้างแบบวดัจิตวทิยาศาสตร์ 
3.1  ศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบวดัจิตวิทยาศาสตร์  
3.2  สร้างแบบวดัจิตวิทยาศาสตร์ ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้ดัแปลงจากแบบวดัจิตวิทยาศาสตร์ของสถาบนัส่งเสริม

การสอนวิทยาศาสตร์ (2544,น.  161-169)  ทรายทอง พวกสันเทียะ และสุชาดา บวรกิติวงศ์ (2554,น. 60-61)  
ไดแ้บบวดัจิตวิทยาศาสตร์ท่ีแบ่งเป็น 5 ดา้น  ไดแ้ก่ ความอยากรู้อยากเห็น  ความรับผิดชอบ  ความรอบคอบ  ความ
ร่วมมือช่วยเหลือ ความมีเหตุผล มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) 5 
ระดบั คือ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง จ  านวน 30 ขอ้ 2 ชุด และน าเสนอต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือปรับแกไ้ขตามค าแนะน า 

3.3 ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจแบบทดสอบวดัจิตวิทยาศาสตร์ พิจารณาความเท่ียงตรงของเน้ือหา 
จุดประสงค์ ภาษาท่ีใช้กับระดับคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ เพ่ือค่าความสอดคล้อง ( IOC) พบว่าค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (IOC) มีค่าเท่ากบั 0.74 

3.4 ทดลองใช้แบบวดัจิตวิทยาศาสตร์ชุดท่ี 1 กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 37 คน เวน้
ระยะเวลา 1 สัปดาห์  จึงทดลองใชแ้บบวดัจิตวิทยาศาสตร์ชุดท่ี 2 กบันกัเรียนกลุ่มเดิม 

3.5 วิเคราะห์อ านาจจ าแนกของแบบวดัจิตวิทยาศาสตร์เป็นรายข้อ โดยการทดสอบค่า t (t-test for 
Independent Samples) ท  าการคดัเลือกแบบวดัจิตวิทยาศาสตร์ท่ีตรงตามจุดประสงคแ์ละมีคุณภาพไวจ้  านวน 30 ขอ้ 

3.6 วิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัจิตวิทยาศาสตร์ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient: ∝) มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัมีค่าเท่ากบั 0.88 

วธิีด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล                                                             
1. เลือกนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 32 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
2. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแบบวัด 

จิตวิทยาศาสตร์ จ  านวน 1 คาบ 
3. ด าเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเร่ือง ผกักระเฉด ใชร้ะยะเวลา 

11 สัปดาห์ จ  านวน 22 ชัว่โมง 
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4. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแบบวัด 
จิตวิทยาศาสตร์ชุดเดิม จ านวน 1 คาบ 

5. น าคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบวดัจิตวิทยาศาสตร์  
มาวิเคราะห์ผลโดยใชว้ิธีทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานต่อไป 
 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ 

1.  สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่  
1.1  ค่าเฉล่ีย  
1.2  ร้อยละ 
1.3  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ 
2.1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและ

หลังท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เ ร่ือง ผ ักกระเฉด โดยวิ ธีการทางสถิติ  
t-test for Dependent Samples  

2.2  เปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เร่ือง ผกักระเฉด โดยวิธีการทางสถิติ t-test for Dependent Samples  

2.3  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียนสูง
กว่าเกณฑท่ี์ก าหนดร้อยละ 70 โดยวิธีการทางสถิติ  t-test for One Sample 

สมมตฐิานการวจิัย 
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียนสูงกว่า

ก่อนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเร่ือง ผกักระเฉด 
2. เปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนท่ีไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเร่ือง ผกักระเฉด 
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้ดว้ยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเร่ือง ผกักระเฉด สูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดร้อยละ 70 
 

4. ผลการวจิัย 
1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  ก่อนและหลงัท่ีไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้ดว้ยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเร่ือง ผกักระเฉด ดว้ยวิธีการทางสถิติ t-test for Dependent Samples   
ไดผ้ลวิจยัดงัน้ี 
ตารางท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ 

 
n 

ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ หลงัท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้  
t1 

 
sig x̅  S.D. x̅  S.D. 

32 11.75 2.32 23.03 4.30 23.71 0.00** 
**p <. 01 
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จากตาราง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 32 คน ก่อนท่ีไดรั้บการ
จัดการเรียนรู้ดว้ยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเร่ือง ผกักระเฉด มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 11.75 และ ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 2.32  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยหน่วยการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเร่ือง ผกักระเฉด มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 23.03 และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.30 ซ่ึงคะแนนเฉล่ีย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1  

2.  จิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  ก่อนและหลงัท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยหน่วย
การเรียนรู้แบบบูรณาการเร่ือง ผกักระเฉด ดว้ยวิธีการทางสถิติ t-test for Dependent Samples ไดผ้ลวิจยัดงัน้ี 
ตารางท่ี 2  จิตวิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ 

 
รายดา้น 

ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ หลงัท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้  
t1 

 
sig x̅  S.D. x ̅  S.D. 

ดา้นความอยากรู้อยากเห็น 20.28 1.89 25.53 2.91 15.49 .00** 
ดา้นความรับผดิชอบ 18.78 2.52 22.44 3.53 12.94 .00** 
ดา้นความรอบคอบ 19.91 2.68 24.34 3.76 10.79 .00** 
ดา้นความร่วมมือช่วยเหลือ 19.34 2.25 23.44 2.86 11.28 .00** 
ดา้นความมีเหตุผล 20.34 1.64 24.53 2.78 10.67 .00** 

ภาพรวม 19.73 8.02 24.06 13.38 17.17 .00** 
**p < .01  
 จากตาราง จิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 32 คน  ก่อนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยหน่วย
การเรียนรู้แบบบูรณาการเร่ือง ผกักระเฉด มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 19.73 และ 8.02 ตามล าดบั หลงั
ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเร่ือง ผกักระเฉด มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตร ฐาน
เท่ากบั 24.06 และ 13.38 ตามล าดบั ซ่ึงคะแนนเฉล่ียจิตวิทยาศาสตร์หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียสูงกว่าก่อน
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 

 3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 หลงัท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเร่ือง ผกักระเฉด กับเกณฑ์ท่ีก  าหนดร้อยละ 70 ด้วยวิธีการทางสถิติ   
t-test for One Sample ไดผ้ลวิจยัดงัน้ี 
ตาราง 3  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้เม่ือเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนด 

n x̅ ร้อยละ เกณฑร้์อยละ 70 t2 sig 
32 23.03 76.78 20.9 2.67 0.01** 

**p < .01 
 จากตาราง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 32 คน หลงัท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ 
มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 23.03 หรือร้อยละ  76.78  ซ่ึงคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
สูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดมีค่าเท่ากบั 20.9 หรือร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเป็นไปตามสมมติฐาน
ขอ้ท่ี 3 
 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

วนัศุกร์ที่ 2 สงิหาคม พ.ศ.2562  หน้า  64 จดัโดย บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

5. การอภปิรายผล 
1. ผลการวิจยัสามารถอภิปรายไดด้งัน้ี นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อน

เรียน เม่ือพิจารณาพบว่าหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีสร้างข้ึนเป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน าความรู้ภายใน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มาเช่ือมโยงเข้ากับผกักระเฉดท่ีเป็นพืชในทอ้งถ่ิน ซ่ึงประกอบไปดว้ยสาระท่ี 1 
ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการด ารงชีวิต สาระท่ี 3 สารและสมบติัของสาร สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ี  เช่ือมโยงเน้ือหา
ท่ีสัมพนัธ์กนั โดยมีการก าหนดกิจกรรมให้ผูเ้รียนอย่างหลากหลายตามความเหมาะสม  การจดัการเรียนการสอนดว้ย
หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ  จึงท าให้นักเรียนมองเห็นเน้ือหาในภาพรวมเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
ความเป็นจริง  น าเอาความรู้ท่ีมีอยูม่าเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่ท่ีหลากหลายให้สัมพนัธ์กนั โดยไม่แบ่งแยกเน้ือหา จึงท า
ให้ลดความซ ้าซอ้นของวิชา ลดระยะเวลาในการสอน เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ไดใ้ชก้ระบวนการคิดและ
การแกปั้ญหา พฒันาความสามารถทางสติปัญญาท่ีหลากหลายตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของนกัเรียนแต่
ละบุคคล น าความรู้ไปแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั สอดคลอ้งกบัพรทิพย ์ศิริภทัราชยั (2556, น. 49) ไดก้ล่าวว่า การบูร
ณาการเป็นการน าศาสตร์ดา้นต่างๆ มาบูรณาการในห้องเรียนกบัชีวิตจริง เกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย นกัเรียนได้
เห็นประโยชน์ คุณค่าของการเรียนและสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้สอดคลอ้งกบั พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์ พเยาว ์
ยนิดีสุข และ ราเชน มีศรี (2556, น. 12) ไดก้ล่าวว่า การเรียนรู้แบบการบูรณาการนั้น ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้หรือตอบ
ปัญหาท่ีสงสัยดว้ยการผสมผสานสาระกระบวนการ วิธีสอน เทคนิคท่ีเน้นให้ผูเ้รียนปฏิบติัดว้ยการสอดแทรกสาระ
ความรู้อ่ืนๆ และคุณธรรมจริยธรรมอย่างเหมาะสม เกิดความสมบูรณ์อย่างสมดุลเสมือนเป็นชีวิตของผูเ้รียน 
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของกนกพรรณ โชคชยั (2554 , น. 134-135) ท่ีพบว่าการพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชก้ารสอนแบบบูรณการ ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉล่ียความกา้วหนา้ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากบั 31.73  

2. ผลการวิจยัสามารถอภิปรายไดด้งัน้ี นกัเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบว่า ดา้นความอยากรู้อยากเห็นมีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนสูงท่ีสุด ดา้นความมีเหตุผล  ดา้นความรอบคอบ ดา้น
ความร่วมมือช่วยเหลือและดา้นความรับผิดชอบ มีคะแนนเฉล่ียรองลงมาตามล าดบั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากหน่วยการ
เรียนรู้แบบบูรณาการท่ีสร้างข้ึนสอดคลอ้งกับสภาพการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน จึงท าให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั รู้จกัแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีอิสระทางความคิด เกิดการแลกเปล่ียน
แนวคิดและอภิปรายร่วมกนั สามารถเช่ือมโยงความรู้ในบทเรียนเขา้กบัความรู้ใหม่ตลอดจนสามารถอธิบายและตอบ
ค าถามไดอ้ย่างมีหลกัการและเหตุผล และท่ีส าคญัดว้ยการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนไดล้งมือ
ปฏิบติัจริงร่วมกนัเป็นกลุ่ม ท าให้นักเรียนไดแ้สดงออกอย่างอิสระ ท าให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิด การกระท า การ
แสวงหาความรู้และการตดัสินใจของนกัเรียนปรากฏออกมาในรูปของพฤติกรรมท่ีแสดงออกให้เห็นได้ ซ่ึงเป็นปัจจยั
ท่ีส าคญัท่ีส่งผลให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ส่งผลให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้
อยา่งมีความหมาย สอดคลอ้งกบัทรายทอง พวกสันเทียะ และสุชาดา บวรกิติวงศ ์(2554, น. 59-61) ท่ีไดก้ล่าวว่าในการ
พฒันาคุณลกัษณะดา้นต่างๆของจิตวิทยาศาสตร์ มีหลายวิธีข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ ความรู้ความสามารถของครู วิธีการ
จดัการเรียนการสอน และท่ีส าคญัข้ึนอยู่กบัตัวนักเรียนเอง การจดักิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทยระดบัประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจยัพบว่านกัเรียน
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ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการมีคุณลกัษณะของจิตวิทยาศาสตร์ มีความสนใจใฝ่รู้ มีความอยากรู้
อยากเห็น มีความรับผดิชอบ มีความรอบคอบและมีเหตุผลท่ีดีข้ึน  ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของปราณีต ช่างสีดา 
(2559, น. 130-131) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนความสามารถในการแกปั้ญหา และจิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 จากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัผงัมโนทศัน์ ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้พฤติกรรมและการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของสัตว ์ความสามารถในการแกปั้ญหา และจิต
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
สูงกว่าเกณฑร้์อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

3.   ผลการวิจยัสามารถอภิปรายไดด้งัน้ี นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก  าหนด 
ร้อยละ 70 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากหน่วยบูรณาการท่ีพฒันานั้นสอดคลอ้งกบัสภาพจริงในทอ้งถ่ินและการด าเนินชีวิตของ
คนในชุมชน มีการให้ความรู้และเทคนิคภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบา้น เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียน 
ท าให้เกิดความมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัการเรียนการสอน สร้างประสบการณ์จริง  เรียนรู้จากการลงมือปฏิบติั
เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดงความคิดความสามารถอยา่งเต็มท่ี การจดักิจกรรมท่ีน าเร่ืองใกลต้วัของนกัเรียนมาใชใ้น
การเรียนการสอนจะเป็นตวัช่วยกระตุน้ความอยากรู้ของนักเรียน ให้บทเรียนกลายเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ เกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย เขา้ใจสภาพชุมชนและภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก  าหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของศิริรัตน์ ราชยอด (2558, น. 90) ท่ีพบว่าการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ เร่ือง ระบบร่างกายของมนุษย ์ มีประสิทธิภาพในการ
จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก  าหนดร้อยละ 65 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของจารีพร ผลมูล (2558, น. 
93) ท่ีพบว่า หน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEAM กรณีศึกษาชุมชนวงัตะกอ ท่ีน าเอาการสอนแบบบูรณาการท่ี
สอดคลอ้งกบัวิถีการด าเนินชีวิตเป็นแกนหลกั กระตุน้ความอยากรู้อยากเห็นดว้ยส่ิงแวดลอ้มรอบตวั เปิดโอกาสให้
นักเรียนไดป้ระสบการณ์ตรง เช่ือมโยงขอ้เท็จจริงและมีความสุขในการเรียน ซ่ึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน และผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดร้อยละ 65 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งผลการวิจยัของ ศิริลกัษณ์ ชาวลุ่มบวั (2558, น. 147) 
ท่ีพบว่า การจดักิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา ท่ีน าวิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ินผนวกกบัสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการในปัจจุบนักลายเป็นหัวเร่ือง ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เน้ือหาจากส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั สัมพนัธ์กบัประสบการณ์เดิมของ
ตนเอง ท าให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และมากกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดร้อยละ 65 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวจิัย 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนท่ีไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เร่ือง ผกักระเฉด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
2. จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ย

หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เร่ือง ผกักระเฉด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 หลงัท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้

ดว้ยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเร่ือง ผกักระเฉด กบัเกณฑ์ท่ีก  าหนดร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 
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ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
1. การจัดการเรียนรู้ดว้ยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ิน เปิดโอกาสให้

นักเรียนไดล้งพ้ืนท่ี มีปราชญ์ชาวบา้นให้ความรู้ภูมิปัญญาท่ีหลากหลาย  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนเพ่ิมสูงข้ึน ดงันั้นเพ่ือให้หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณามีคุณภาพ ครูจ าเป็นตอ้งศึกษาสภาพแวดลอ้ม บริบทของ
โรงเรียน และวิถีชีวิตความเป็นอยูใ่นชุมชน  

2. ครูผูส้อนควรมีการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย และตรงตามสภาพจริง เช่น วดัประเมินผลใน
ภาคปฏิบติั จะท าให้ทราบพฒันาการดา้นความรู้และทกัษะอ่ืนๆ 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
1.  ควรท าการศึกษาวิจยัและพฒันาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการให้เป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  
2. ควรท าการศึกษาวิจยัการน าบริบทชุมชน โรงเรียนมาบูรณาการร่วมกับเน้ือหาสาระต่างๆ เช่น การ

จดัการเรียนการสอนแบบ STEM  Education และ STEAM  Education  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวการจดัการเรียนรู้
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท่ีจะศึกษาวิธีการปรับบทแปลและกลวิธีท่ีผูแ้ปลน ามาใชใ้นการแปลเร่ือง

สั้นช่ือ “ร้านหัวมุม” (The Corner Shop) ประพนัธ์โดย Cynthia Asquith ท่ีรวบรวมเอาไวใ้นหนงัสือ “ชัว่โมงผ”ี (Book 
of Ghost Stories) โดย โรดลัด์ ดาห์ล และแปลโดย สาลินี ค าฉันท ์ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดแ้บ่งเน้ือความในเร่ือง
ทั้งหมดออกเป็น 20 ตวัอย่าง ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดน้ าหลกัเกณฑก์ารปรับบทแปลของ สัญฉวี สายบวั (2560) 
มาเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ การปรับระดบัค าและการปรับระดบัโครงสร้างของ
ภาษา จากการวิเคราะห์การปรับบทแปลทั้ง 2 ระดบั สามารถสรุปไดว้่า การปรับบทแปลระดบัค าท่ีพบมากท่ีสุดคือ 
การตดัค าหรือส านวนท้ิงไป ส่วนการปรับบทแปลระดบัโครงสร้างของภาษาท่ีพบมากท่ีสุดคือ การปรับรูปประโยค
ปฏิเสธ ในส่วนของกลวิธีการแปลนั้นผูแ้ปลใชก้ารแปลทั้งแบบตรงตวัและแบบเอาความ แต่ส่วนใหญ่แลว้จะพบว่ามี
ลกัษณะการแปลแบบเอาความ เพ่ือให้งานแปลออกมาอยา่งเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกนักบัตน้ฉบบั  
ค าส าคญั:  การปรับบทแปล, กลวธีิการแปล, วรรณกรรมเยาวชน 

 

ABSTRACT 
The purpose of this paper was to study the types of translation editing and translation process applied in the 

translation of the short story, “The Corner Shop”, in “Book of Ghost Stories” written by Cynthia Asquith, compiled 
by Roald Dahl and translated by Salinee Kamchan. The corpus of the study was the whole story which was divided 
into 20 examples. Sanchawai Saibua’s translation editing theory was applied as the framework of the analysis. The 
findings were classified into two levels: the lexical level and the structure level. The result revealed that the most 
frequently found editing strategy in the lexical level was word and idiom deletion. The most frequently found editing 
strategy in the structure level was modification of negative sentences and rearrangement of word order. In addition, 
literal translation and free translation were found in the target text, but free translation was used mostly to help retain 
the meanings as well as tones of the original text. 
Keywords:  Translation editing, Translation process, Children’s literature 
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1. บทน า 
การแปลเป็นส่ิงท่ีมนุษยใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารขา้มภาษา เพ่ือส่ือสารขอ้มูลดา้นวฒันธรรม ความเช่ือ 

สังคม ฯลฯ ซ่ึงในประเทศไทยนั้นการแปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยไดเ้ร่ิมเขา้มามีบทบาทในสมยัของรัชกาลท่ี 3 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยคณะมิชชนันารีท่ีเขา้มาเผยแผ่ศาสนาในสมยันั้น สุรพงษ ์คงสัตย ์(2557) กล่าวว่า ดว้ยเหตุน้ี
จึงท าให้คนไทยเร่ิมหันมาให้ความสนใจและเร่ิมท่ีจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมถึงให้ความสนใจกับการแปลจาก
ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยกนัอย่างแพร่หลาย ซ่ึงงานแปลท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็นงานแปลบทความ งานแปลเอกสารราชการ วรรณกรรม บทกวี และอ่ืนๆ จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2441 ไดมี้งานแปล
วรรณกรรมเป็นภาษาไทยเร่ืองแรก ช่ือว่า “ความพยาบาท” แปลจากเร่ือง Vendetta, or the Story of One Forgetten ของ 
มารี คอเรียลลิ ถูกแปลโดยแม่วนั (นกยงู วิเศษกุล) นบัจากวนันั้นจนถึงปัจจุบนั วรรณกรรมแปลไดเ้ขา้มาสู่สังคมไทย
อย่างต่อเน่ือง Snell-Hornby, (1990) อา้งถึงในรัชนีโรจน์ กุลธ ารง (2552: 11) ไดใ้ห้ความคิดเห็นว่า วรรณกรรมถือว่า
เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีบอกเล่าเร่ืองราวของสังคมในอดีตจนถึงปัจจุบนั ดงันั้นการแปลวรรณกรรมจึงถือว่ามี
บทบาทส าคญัในเล่าถึงวฒันธรรม ประเพณีนิยม คติชีวิต การใชถ้อ้ยค าภาษา นอกเหนือจากเร่ืองของความบนัเทิง
 การท างานแปลให้ออกมาไดดี้นั้น ผูแ้ปลจ าเป็นตอ้งมีความรู้ทั้งภาษาตน้ฉบบัและภาษาปลายทางเป็นอย่างดี 
ไม่ว่าจะเป็น ไวยากรณ์ ค าศพัท ์หรือรูปแบบประโยค เพ่ือท่ีจะสามารถรักษารูปแบบในภาษาตน้ฉบบัไวพ้ร้อมๆกบั
การคงไวซ่ึ้งความหมายเดิม ปราณี บานช่ืน (2523) อธิบายไวว้่า ผูแ้ปลจะตอ้งถ่ายทอดความคิดในตน้ฉบบัสู่ฉบบัแปล
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น โดยท่ีข้ึนอยูก่บัความรู้ความสามารถของผูแ้ปล คือรู้ภาษา ไดแ้ก่ การใชถ้อ้ยค าส านวน ความ
แตกต่างทางด้านโครงสร้างภาษา และเข้าใจเร่ืองท่ีจะแปลอย่างลึกซ้ึง ซ่ึงในบางคร้ังผูแ้ปลอาจจะประสบปัญหา
เก่ียวกบัการแปลได ้ดวงตา สุพล (2541, 66-82) กล่าวว่า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความแตกต่างด้านการด ารงชีวิต ความเช่ือ 
สังคม ประเพณีต่างๆ วฒันธรรม ระบบความคิด ท่ีไม่เป็นท่ีคุน้ชินของผูแ้ปล โดยท่ีปัญหาของการแปลสามารถแบ่งได้
ออกเป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) การแปลในระดบัวฒันธรรม 2) ความแตกต่างดา้นโครงสร้างของภาษา และ 3) ระดบั
ความหมายของค า ท  าให้การแปลนั้นไม่ใช่ส่ิงท่ีจะสามารถท าไดโ้ดยง่ายอนัเน่ืองมาจากปัจจยัความแตกต่างในดา้น
ภาษาและวฒันธรรม รูปแบบโครงสร้างทางสังคม ดา้นเช้ือชาติและเผ่าพนัธุ์ เป็นตน้ วรนารถ วิมลเฉลา (2543, 163-
164)  ไดอ้ธิบายว่า ดว้ยเหตุน้ีมนุษยจึ์งพยายามเสาะหาวิธีแกไ้ขปัญหาดงักล่าวเพ่ือท่ีจะให้การแปลมีประสิทธิภาพ โดย
ท่ีความผดิพลาดนั้นเกิดจากอิทธิพลท่ีไดรั้บมาจากภาษาไทย ส าหรับคนไทยท่ีเรียนภาษาองักฤษในประเทศไทยมกัจะ
พบว่ามีปัญหาดา้นไวยากรณ์และตวัสะกด เพราะ คนไทยมกัท่ีจะคิดเป็นภาษาไทยก่อนแลว้จึงถ่ายทอดออกไปเป็น
ภาษาองักฤษ แต่อย่างไรก็ตามความแตกต่างของภาษาตามท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งต้นอาจจะท าให้ผูแ้ปลไม่สามารถแปล
ขอ้ความใดขอ้ความหน่ึงแบบตรงตวัได ้ซ่ึงการท่ีผูแ้ปลใชว้ิธีการแปลแบบตรงตวัโดยท่ีไม่มีการปรับบทแปลเลยนั้น 
อาจจะท าให้ส่ิงต่างๆท่ีแฝงอยู่ในงานแปลไม่ว่าจะเป็น ค าศพัท ์ไวยากรณ์ อารมณ์ ความเช่ือหรือวฒันธรรมต่างๆไม่
เป็นท่ีคุน้เคยต่อผูอ่้าน ซ่ึงอาจท าให้เกิดการตีความท่ีผิดพลาดเน่ืองจากความหมายท่ีคลาดเคล่ือนของงานแปลและไม่
สามารถเขา้ถึงอรรถรสของงานแปลได ้ขอ้ความเหล่านั้นจึงจ าเป็นตอ้งปรับเพ่ือความสละสลวยและเป็นท่ีคุน้เคยของ
ผูอ่้าน  

การปรับบทแปลจึงกลายมาเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว เพราะว่าการปรับบทแปลสามารถ
แกไ้ขปัญหาในการเลือกใชค้  าหรือส านวนของภาษาให้สอดคลอ้งกบัความหมายดั้งเดิมในตน้ฉบบัได ้โดยท่ีใจความ
ส าคัญในต้นฉบบันั้ นยงัคงอยู่ อีกทั้งการปรับบทแปลยงัช่วยแก้ไขปัญหาความแตกต่างไม่ว่าจะในเร่ืองของค า 
ไวยากรณ์ ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างของภาษาและวฒันธรรมอีกดว้ย เม่ือผูแ้ปลไดท้  าการปรับบทแปลแลว้จะ
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ท าให้สามารถถ่ายทอดงานแปลจากต้นฉบบัมาสู่ฉบบัแปลได้อย่างเป็นธรรมชาติ เม่ือผูแ้ปลท าการถ่ายทอดจาก
ภาษาตน้ฉบบัมาสู่ภาษาปลายทางนั้นจะตอ้งไม่ยดึติดกบัรูปประโยคและค าในตน้ฉบบั ยจีูน ไนดา อา้งถึงในอรุณกมล 
อ่ิมสงวน (2552, 4) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า ผูแ้ปลจะตอ้งสามารถถ่ายทอดและเรียบเรียงความคิดของผูเ้ขียนท่ีตอ้งการ
จะส่ือในตน้ฉบบัมาสู่ฉบบัแปลไดอ้ย่างครบถว้นและเป็นธรรมชาติตามหลกัไวยากรณ์ของภาษาฉบบัแปล เพ่ือให้
ผูอ่้านสามารถเขา้ใจบทแปลไดอ้ยา่งชดัเจนและตรงกนักบัผูอ่้านท่ีอ่านภาษาของตวัเอง เพ่ือท่ีว่าบทแปลนั้นจะสามารถ
ส่ือความหมายให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีผูแ้ปลจะสามารถท าได ้ปัญญา บริสุทธ์ิ (2540: 2-3) ไดอ้ธิบายไวว้่า ในการแปลนั้นผูแ้ปล
อาจจะใชท้ั้งการแปลแบบตรงตวั (literal translation) ซ่ึงเป็นการแปลแบบถอดค าศพัทจ์ากภาษาเดิมแลว้น ามาเรียงกนั 
การแปลชนิดน้ีมกัจะไม่กระชบัและไม่มีรายละเอียดมาก เน่ืองจากผูแ้ปลตอ้งการท่ีจะรักษาโครงสร้างทางไวยากรณ์
ของตน้ฉบบัไวอ้ยา่งเคร่งครัด และการแปลแบบเอาความ (free translation) การปรับบทแปลดว้ยวิธีน้ีจะเน้นไปท่ีการ
ถ่ายทอดสาระไปสู่ภาษาฉบบัแปลเป็นส าคญั มกัจะมีการปรับและเปล่ียนแปลงเน้ือหา เพ่ือท่ีจะสรุปประเด็นส าคญัใน
ตน้ฉบบั เชวง จนัทรเขตต ์(2528)  กล่าวว่า การปรับบทแปลนั้นผูรั้บสารจะเปรียบเสมือนผูแ้ปลท าหนา้ท่ีรับสารก่อน
จากนั้นจึงท าการแปลสารท่ีตนเองไดรั้บเป็นภาษาปลายทางต่างๆเพ่ือให้ผูรั้บสารเขา้ใจตรงกนั                               

ในเร่ืองของการปรับบทแปลนั้นสัญฉวี สายบวั (2560) ไดใ้ห้ความคิดเห็นว่า กลวิธีท่ีใชใ้นการปรับบทแปล
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ  การปรับบทแปลในระดบัค า และ การปรับบทแปลในระดบัโครงสร้าง โดยการ
ปรับบทแปลในระดบัค านั้นสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ 1) การเติมค าอธิบาย โดยการเติมลกัษณะนามในกรณีท่ี
ค านั้นไม่มีค าท่ีสามารถเทียบเคียงไดใ้นภาษาฉบบัแปลการเติมขอ้ความสั้นๆเพ่ืออธิบายค าหรือส านวนท่ีเป็นปัญหา 2) 
การใชว้ลีหรือประโยคแทนค า 3) การใชค้  าท่ีอา้งอิงถึงความหมายท่ีกวา้งข้ึนแทนค าท่ีอา้งอิงถึงส่ิงท่ีเฉพาะกว่า 4) การ
เติมตวัเช่ือมระหว่างกลุ่มความคิดต่างๆ โดยการเติมค าสันธานเพ่ือเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างประโยค อนุประโยค 
และวลี และ 5) การตดัค าหรือส านวนท้ิงไป  การปรับระดบัโครงสร้าง ประกอบดว้ย 1) ระดบัเสียง (การทบัศพัท)์ 2) 
ระดบัโครงสร้างของค า (ค าท่ีใช้แสดงเพศ พจน์ กาล) และ 3) ระดบัประโยค ไดแ้ก่ 1) การปรับระเบียบวิธีเรียงค าใน
ประโยคหรือวลี 2) การเปล่ียนประโยคเป็นวลี วลีเป็นประโยค 3) การปรับรูปประโยคปฏิเสธ 4) การปรับใชก้รรตุ
วาจก และกรรมวาจก และ 5) การเพ่ิมและละค าในประโยค โดยการเพ่ิมและละค าสรรพนามท่ีเป็นประธาน กรรม 
หรือกริยาบางตวั            

 บทประพนัธ์เร่ือง “ร้านหัวมุม” แต่งโดย Cynthia Asquith นกัประพนัธ์ชาวองักฤษในปี พ.ศ. 2469 Cynthia 
เป็นท่ีรู้จกัในฐานะบรรณาธิการของหนงัสือ “The Ghost Book”  หนังสือท่ีรวบรวมเร่ืองราวเก่ียวกบัส่ิงเร้นลบัเหนือ
ธรรมชาติซ่ึงเป็นผลงานของนักเขียนช่ือดังไม่ว่าจะเป็น  D.H. Lawrence, Algernon Blackwood, Arthur Machen, 
Oliver Onions และ May Sinclair ซ่ึง  “ร้านหัวมุม” เป็นหน่ึงในเร่ืองสั้นของหนังสือเร่ือง “ชัว่โมงผี” ซ่ึงรวบรวมโดย
โรดลัด ์ดาห์ล จดัพิมพโ์ดยส านกัพิมพเ์พนกวินของประเทศองักฤษซ่ึงก่อนตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2478 ฯลฯ เหตุผลท่ีผูว้ิจยั
เลือกวรรณกรรมเยาวชนเร่ือง “ร้านหัวมุม” มาวิเคราะห์การปรับบทแปลนั้น ประการแรกคือ Cynthia Asquith เป็น
นักเขียนชาวองักฤษท่ีมีผลงานโดดเด่น ประการท่ีสองคือผูว้ิจยัมีความประสงคท่ี์จะศึกษาผลงานการแปลของ สาลินี 
ค าฉันท ์เน่ืองดว้ยมีผลงานการแปลวรรณกรรมท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับมากมายหลายเล่ม เช่น แมร่ี ป๊อปป้ินส์ 
มาทิลดา นกัอ่านสุดวิเศษ โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย ์และลิฟตม์หัศจรรย ์ฯลฯ อีกทั้งส านกัพิมพท่ี์จดัพิมพเ์ร่ืองสั้ น
ยงัเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางในหมู่ผูท่ี้รักการอ่านคือส านกัพิมพผ์เีส้ือท่ีแปลวรรณกรรมคลาสสิกมากมาย เช่น โต๊ะโตะ
จงักบัหนงัสือทั้งหลาย โต๊ะโตะจงักบัเด็กหญิงขา้งหนา้ต่าง นางสาวโต๊ะโตะ ฯ  
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
การคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาประเภทการปรับบทแปลและกลวิธีการแปลจากตน้ฉบบั

ภาษาองักฤษสู่ฉบบัแปลภาษาไทย 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาประเภทการปรับบทแปลและกลวิธีการแปลท่ีพบในเร่ืองสั้ น “ร้านหัวมุม” ในหนังสือรวม

เร่ืองสั้ น “ชั่วโมงผี” ฉบบัภาษาไทยโดยสาลินี ค าฉันท์ ซ่ึงแปลจากเร่ืองสั้ นเร่ือง The Corner Shop ซ่ึงปรากฏใน
หนงัสือรวมเร่ืองสั้นช่ือ “Book of Ghost Stories” แต่งโดย Cynthia Asquith โดยแบ่งเน้ือความในเร่ืองทั้งหมดออกเป็น 
20 ตวัอยา่งและศึกษาวิธีการปรับบทแปลภาษาไทยโดยใชก้รอบแนวคิดเร่ืองการปรับบทแปลของ สัญฉวี สายบวั โดย
การวิเคราะห์การปรับบทแปลแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ การปรับบทแปลในระดบัค าและการปรับบทแปลระดบัโครงสร้าง 

ผูว้ิจยัแบ่งขั้นตอนการวิเคราะห์เป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
3.1 การทบทวนวรรณกรรม 
ผูว้ิจยัท  าการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีเลือกและศึกษาต ารา หนังสือ และทฤษฎีการแปลต่างๆ โดย

แบ่งออกเป็นหลกัทัว่ไปในการแปล กระบวนการแปล ความหมายของการแปล การปรับบทแปล การแปลวรรณกรรม 
และงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.2 การศึกษาข้อมูล 
 ศึกษาเน้ือเร่ืองทั้งเร่ืองทั้งภาษาองักฤษและภาษาไทยโดยละเอียด หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดท้  าการแบ่งตวัอยา่ง
จากเน้ือเร่ืองออกเป็น 20 ตวัอยา่ง ทั้งในฉบบัภาษาองักฤษและในฉบบัภาษาไทย เพ่ือเตรียมการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
เน้ือหาระหว่างต้นฉบบัภาษาองักฤษและฉบบัแปลภาษาไทย หลังจากนั้ นจึงท าการวิเคราะห์และเปรียบเทียบให้
เป็นไปตามกรอบแนวความคิดการวิเคราะห์ เพ่ือเก็บขอ้มูลการปรับบทแปลแต่ละประเภทท่ีปรากฏในหนังสือแปล
เยาวชน “ร้านหัวมุม” 

3.3 การวเิคราะห์ 
 ผูว้ิจยัไดท้  าการเทียบเคียงภาษาในตน้ฉบบัและภาษาฉบบัแปลทั้งหมด จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์ตามกรอบ
แนวคิดหลกัเกณฑ์การปรับบทแปลของ สัญฉวี สายบวั (2560) โดยพิจารณาวิธีการปรับบทแปลของตน้ฉบบั ว่าเป็น
การปรับบทแปลในระดับค าหรือการปรับในระดบัโครงสร้างของภาษา จากนั้ นท าการจ าแนกประเภทท่ีพบตาม
ลกัษณะของการปรับบทแปลตามประเภทท่ีก าหนดไว ้  

3.4 สรุปผลและอภปิรายผล 
 ผูศึ้กษาท าการสรุปผลการศึกษาทั้งหมดท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี และน าเสนอผลการวิเคราะห์การปรับบท
แปลในรูปแบบของจ านวนคร้ังท่ีพบและความถ่ีโดยยกตวัอย่างการปรับบทแปลจากการวิเคราะห์ท่ีพบบางส่วนท่ี
น่าสนใจในแต่ละประเภทของการปรับบทแปลท่ีพบทั้งในระดับค าและระดับโครงสร้างของภาษา โดยท่ีท าการ
คดัเลือกมาจากการวิเคราะห์เน้ือหาทั้งหมดในวรรณกรรมเยาวชนเร่ืองน้ีเพ่ือประกอบการอธิบาย 

 

4. ผลการวจิัย 
จากการศึกษางานแปลจ านวน 20 ตวัอยา่ง และวิเคราะห์การปรับบทแปลทั้งส้ิน 59 แห่ง ผูศึ้กษาไดบ้รรลุตาม

วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษาประเภทของการปรับบทแปลและกลวิธีการแปล พบว่ามีการปรับบทแปลทั้งในระดบัค า
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และในระดบัโครงสร้างของภาษา ตรงตามหลกัเกณฑข์อง สัญฉวี สายบวั (2560) ผูศึ้กษาไดข้อ้มูลเชิงปริมาณสรุปได้
โดยเรียงล าดบัในแต่ละประเภท จากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด พบว่า การปรับบทแปลในระดบัค า ท่ีพบมากท่ีสุดคือ 
การตดัค าหรือส านวนท้ิงไป พบ 12 คร้ัง การใชว้ลีหรือประโยคแทนค า พบ 7 คร้ัง การใชค้  าท่ีอา้งอิงถึงความหมายท่ี
กวา้งข้ึนแทนค าท่ีอา้งอิงถึงส่ิงท่ีเฉพาะกว่า พบ 6 คร้ัง การเติมตวัเช่ือมระหว่างกลุ่มความคิดต่างๆ พบ 5 คร้ัง และ การ
เติมค าอธิบาย พบ 3 คร้ัง ในการปรับในระดบัโครงสร้างของภาษา ประเภทการปรับบทแปลท่ีพบมากท่ีสุด คือ การ
ปรับรูปประโยคปฏิเสธ พบ 7 คร้ัง การปรับวิธีเรียงค าในวลีหรือประโยค พบ 6 คร้ัง การเพ่ิมและล าค าในประโยค พบ 
5 คร้ัง การเปล่ียนประโยคเป็นวลี วลีเป็นประโยค พบ 4 คร้ัง ระดบัโครงสร้างของค า (เพศ พจน์ กาล) พบ 2 คร้ัง และ 
ระดบัเสียง (การทบัศพัท)์ พบ 2 คร้ัง โดยจะเห็นไดใ้นตารางต่อไปน้ี  

 
ตารางที ่1 ความถี่และร้อยละของการปรับบทแปลในระดับค าและในระดับโครงสร้างของภาษา 
การปรับบทแปลในระดับค า การปรับบทแปลในระดับโครงสร้างของภาษา 

ล าดับที่ ประเภท ความถี่ (คร้ัง) ร้อยละ ล าดับที่ ประเภท ความถี่ (คร้ัง) ร้อยละ 

1 
การตดัค  าหรือส านวนทิง้
ไป 

12 20.34 1 
การปรับรูปประโยค
ปฏิเสธ 

7 11.86 

2 
การใชว้ลีหรือประโยค
แทนค า 

7 11.86 2 
การปรับวธีิเรียงค  า
ในประโยคหรือวล ี

6 10.17 

3 

การใชค้  าที่อา้งอิงถึง
ความหมายที่กวา้งขึ้น
แทนค าที่อา้งอิงถึงส่ิงที่
เฉพาะกวา่ 

6 10.17 3 

การเพิ่มและล าค  าใน
ประโยค 

5 8.47 

4 
การเติมตวัเช่ือมระหวา่ง
กลุ่มความคิดต่างๆ 5 8.47 4 

การเปลี่ยนประโยค
เป็นวลี วลีเป็น
ประโยค 

4 6.80 

5 
การเติมค าอธิบาย 

3 5.08 5 
ระดบัโครงสร้างของ
ค า (เพศ พจน์ กาล) 

2 3.39 

    
6 

ระดบัเสียง (การทบั
ศพัท)์ 

2 3.39 

    
7 

การปรับใชก้รรตุ
วาจก และกรรม
วาจก 

0 0 

    
8 

ระดบัโครงสร้างของ
ค า (ความแตกต่าง
ดา้นคุณสมบตัิ) 

0 0 

รวม 33 55.92 รวม 26 44.08 

 
จากการศึกษาพบว่า ประเภทของการปรับบทแปล ในระดบัค าท่ีพบมากท่ีสุด คือ การตดัค าหรือส านวนท้ิง

ไป พบ 12 คร้ัง และความถ่ีรองลงมาคือ การใชว้ลีหรือประโยคแทนค า พบ 7 คร้ัง ระดบัโครงสร้างของภาษาท่ีพบมาก
ท่ีสุด คือ การปรับรูปประโยคปฏิเสธ พบ 7 คร้ัง ความถ่ีรองลงมาคือ การปรับวิธีเรียงค าในประโยคหรือวลี พบ 6 คร้ัง 
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การเพ่ิมและล าค าในประโยค พบ 5 คร้ัง รวมทั้งกลวิธีส่วนใหญ่เป็นการแปลแบบเอาความ ทั้งน้ีผูศึ้กษาไดอ้ภิปรายผล
การศึกษาโดยเรียงล าดบัตามประเภทท่ีพบหลกัๆ ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

การปรับบทแปลระดับค า 
วิธีการปรับบทแปลท่ีพบมากท่ีสุดในระดบัค าของการศึกษาคร้ังน้ี คือ การตัดค าหรือส านวนท้ิงไป จาก

การศึกษาตวัอย่างทั้งหมด 20 ตวัอย่าง ในเร่ืองสั้ น “ร้านหัวมุม” พบว่าการตดัค าหรือส านวนท้ิงไปนั้นพบมากท่ีสุด 
จ  านวนทั้งหมด 12 คร้ัง โดยท่ีค าหรือส านวนท่ีถูกตัดออกไปนั้น ผูท้  าการวิจยัมีความคิดเห็นว่าสามารถกระท าได้
เน่ืองจากจะช่วยลดความเยิน่เยื้อและท าให้ประโยคมีความกระชบัข้ึนในฉบบัแปล อีกทั้งค าหรือส านวนท่ีตดัออกไป
นั้นไม่ไดส่้งผลกระทบต่อความหมายโดยรวมของบริบทและไม่ไดท้  าให้ความหมายในภาษาตน้ฉบบัผิดเพ้ียนไปแต่
อยา่งใด  ซ่ึงในการตดัค าหรือส านวนท้ิงไปสามารถจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่มยอ่ย คือ การละค าซ ้ าและการตดัขอ้ความท้ิง 
ซ่ึงสามารถยกตวัอยา่งอธิบายไดด้งัน้ี 

การละค าซ ้ า ตวัอยา่งเช่น : 
ตวัอยา่งท่ี 1 ตน้ฉบบั: “At my entrance, a young woman*  and a girl – by their resemblance obviously 

sisters – rose from armchairs. Bright, bustling, gaily dressed, they were curiously 
unlike the type of people who usually preside over such wares.” (Dahl, 2012: 
50) 

 ฉบบัแปล: “พอกา้วเขา้ไปก็เห็นหญิงสาวหน้าตาเหมือนกนั คงเป็นพ่ีน้อง ลุกจากเก่าอ้ีนวม
มาตอ้นรับ สองสาวแจ่มใส สวยงามและว่องไว ไม่น่าจะเป็นคนขายของประเภท
น้ีเลย” (ค าฉนัท,์ 2535: 52) 

ตวัอยา่งท่ี 2 ตน้ฉบบั: “The queer fancy now struck me that this old man was like an accumulation of 
all the dust one might gave expected to find distributed over such premises, In 
truth, he looked scarcely more solid than a mere conglomeration of dust and 
cobwebs that might be dispersed at a breath*  or a touch.” (Dahl, 2012: 52-53) 

ฉบบัแปล: “คุณคงจ าไดว้่าผมประหลาดใจในความสะอาดเอ่ียมของร้านน้ีเม่ือมาคร้ังแรก     คราวน้ีผม
กลบัคิดว่าชายชราคนน้ีน่าจะเป็นตวัเป็นตนข้ึนไดเ้พราะผงและฝุ่ นละอองในร้าน
รวมตวักนั เขาดูบอบบางเหมือนฝุ่ นกบัใยแมงมุมรวมกนัเป็นรูปร่าง ถา้เป่านิด
เดียวก็อาจจะสลายตวั” (ค าฉนัท,์ 2535: 55) 

ตวัอยา่งท่ี 3 ตน้ฉบบั:  “I said as jauntily as I could manage*, adding with odious jocularity.” (Dahl, 
2012: 54) 

 ฉบบัแปล:  “ผมจึงเสถามอยา่งร่าเริงว่า” (ค าฉนัท,์ 2535: 54) 
ตวัอยา่งท่ี 4 ต้นฉบับ: “Haunted, I suppose by a sense of his infinite tiredness, I was trying to force him 

to rest - to compel him to lie down.*” (Dahl, 2012: 55) 
 ฉบับแปล: “ผมคิดไปว่าอาจเป็นเพราะผมรู้สึกเหน่ือยแทนเขาเหลือเกิน จึงพยายามบงัคบัเขา

ให้ลงนอนเสียบา้ง” (ค าฉนัท,์ 2535: 57-58) 
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ในดา้นประเด็นการละค าซ ้ าจะเป็นการละค าท่ีอยู่ในภาษาตน้ฉบบัเน่ืองจากค าค านั้นมีค าอ่ืนท่ีมีความหมาย
ซ ้ าซ้อนหรือมีขอ้ความท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนัก่อนหน้าหรือหลงัค าท่ีถูกแปลแลว้ ผูท้  าวิจยัคิดว่าผูแ้ปลพิจารณา
แล้วว่าแม้ตัดค าหรือข้อความนั้ นออกไปก็ไม่ได้ท  าให้ความหมายหลักเปล่ียนแปลง เช่นค าว่า “and a girl” ท่ีมี
ความหมายใกลเ้คียงกบั “a young woman” หรือจะเป็น “or a touch” ซ่ึงมีความหมายซ ้าซอ้นนั้นผูแ้ปลก็ไดล้ะขอ้ความ
น้ีออกไป ส าหรับกริยาวลี “adding with odious jocularity” เน่ืองจากมีความหมายใกลเ้คียงกบัประโยคหลกัผูแ้ปลจึง
เลือกท่ีจะตดัวลีน้ีท้ิงไป  และอนุประโยคประโยค “I was trying to force him to rest” ท่ีมีความหมายซ ้าซอ้นในบริบท
ก็ไดถู้กละออกไป ศรัญญา พานิจจะและนครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ (2557) ไดใ้ห้ความคิดเห็นว่า เน่ืองจากการตดัค าหรือ
ส านวนท้ิงไปนั้น สาเหตุเน่ืองมาจากค าหรือประโยคในภาษาตน้ฉบบับางค า เม่ือน ามาแปลเป็นภาษาฉบบัแปลแลว้
ไม่ไดมี้ความหมายท่ีส าคญัท่ีสามารถส่ือความเขา้ใจให้กบัผูอ่้านในภาษาฉบบัแปลได ้ อีกทั้งยงัอาจจะก่อให้เกิดความ
สับสนหรือการตีความหมายท่ีคลาดเคล่ือนไป  
หมายเหตุ: * คือ ขอ้ความหรือค าท่ีมีความหมายซ ้าซอ้นกบัขอ้ความท่ีตดัท้ิงไปในส านวนแปล 
การตดัขอ้ความท้ิง ตวัอยา่งเช่น: 

ตวัอยา่งท่ี 1 ตน้ฉบบั: “Rather childishly – for I was certain the door was locked – I grasped the   handle 
and shook it.” (Dahl, 2012: 51) 

 ฉบบัแปล: “แมจ้ะแน่ใจว่าประตูใส่กุญแจไว ้แต่ผมก็จบัลูกปิดและสั่น” (ค าฉนัท,์ 2535: 53) 
ตวัอยา่งท่ี 2 ตน้ฉบบั: “I suppose the electric light had fused, for the darkness of the large room was 

thinned only by two guttering candles, and in their wavering light, dark shapes 
of furniture, formerly brightly lit, now loomed towering and mysterious, casting 
weird, almost menacing shadows.” (Dahl, 2012:51-52) 

 ฉบบัแปล: “ห้องขนาดใหญ่จึงแสนจะมืด มีเทียนไขจุดไฟอยู่เพียงสองเล่ม เปลวเทียนไหว
ระริก ส่งให้เห็นเงาเคร่ืองเรือนท่ีผมเคยเห็นในแสงไฟสว่างกลายเป็นรูปร่างมืด
ทะมึน เห็นเงาสูงล่ิว น่ากลวัเหมือนจะเขา้ขู่เข็ญ” (ค าฉนัท,์ 2535: 54) 

ตวัอยา่งท่ี 3 ตน้ฉบบั: “The atmosphere was as grimly cold as on my last visit.” (Dahl, 2012: 59) 
 ฉบบัแปล: “บรรยากาศในร้านยิง่เยอืกเยน็จนผมตวัสั่น” (ค าฉนัท,์ 2535: 61) 
ตวัอยา่งท่ี 4 ตน้ฉบบั: “I can't begin to understand it. But we shall soon hear his explanation. I expect 

him at any moment now. He comes in every morning to sweep the floors.” (Dahl, 
2012:62) 

 ฉบบัแปล: “แปลกจริงๆ ดิฉันไม่เขา้ใจเลย แต่อีกประเด๋ียวก็คงรู้เร่ืองละค่ะ คือเขาตอ้งมา
กวาดร้านทุกๆเชา้” (ค าฉนัท,์ 2535: 64) 

ตวัอยา่งท่ี 5 ตน้ฉบบั: “That lovely, inexplicable smile?” (Dahl, 2012: 63-64) 
  ฉบบัแปล: “เขาจึงยิม้ไดน่้าดูอยา่งนั้น” (ค าฉนัท,์ 2535: 66) 
ดา้นประเด็นการตดัขอ้ความท้ิง ผูแ้ปลไดต้ดักริยาวลี “Rather childishly” ท่ีมีความหมายว่า “ค่อนขา้งจะเป็น

เด็ก” ผูท้  าวิจยัมีความเห็นว่าเน่ืองจากกริยาวลีดงักล่าวเป็นการบอกรายละเอียดท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบับริบท หรือจะเป็นค า
ว่า “I suppose” ท่ีผูแ้ปลละไวเ้น่ืองจากมีการกล่าวถึงประธานในประโยคก่อนหน้าน้ีแลว้ เช่นเดียวกบักริยาวลี “as on 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

วนัศุกร์ที่ 2 สงิหาคม พ.ศ.2562  หน้า  75 จดัโดย บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

my last visit” สามารถแปลตรงตวัไดว้่า “เช่นเดียวกบัการมาคร้ังท่ีแลว้” เน่ืองจากเป็นการบอกรายละเอียดท่ีมากเกิน
ความจ าเป็นผูแ้ปลจึงตดักริยาวลีน้ีออกไป ซ่ึงในประโยค “I expect him at any moment now” ผูแ้ปลพิจารณาแลว้ว่ามี
ความหมายซ ้ าซ้อนผูแ้ปลจึงไดล้ะประโยคน้ีออกไป และส าหรับค าว่า “inexplicable” ในฉบบัแปลไดถู้กละออกไป
เน่ืองจากผูแ้ปลเลือกท่ีจะแปลค าว่า “lovely” เน่ืองจากเม่ือแปลแลว้บริบทให้ความรู้สึกท่ีเป็นธรรมชาติมากกว่า สัญฉวี 
สายบวั (2560: 95) กล่าวว่า ค  าหรือส านวนซ่ึงมีความหมายอา้งอิงถึงส่ิงท่ีไม่มีในภาษาฉบบัแปลและไม่ใช่ความหมาย
ท่ีส าคญัในภาษาตน้ฉบบัอาจถูกละไปไม่ปรากฏในฉบบัแปลได ้ บุษรา เผดิมโชค นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ และ บากร 
วิชชุลตา (2559: 51) ไดอ้ธิบายว่า การตดัค าหรือส านวนท้ิงไปนั้น เน่ืองจากผูแ้ปลเห็นว่าเป็นค าหรือวลีท่ีส้ินเปลือง ไม่
มีสาระส าคัญต่อใจความหลกั เม่ือตัดออกไปแลว้ไม่ได้ส่งผลต่อความหมายโดยรวมของประโยคนั้ นๆและไม่ได้
ลดทอนอรรถรส และสาระส าคญัของตน้ฉบบัไป  

การปรับบทแปลระดบัค าท่ีพบมากเป็นล าดับท่ี 2 คือ การใชว้ลีหรือประโยคแทนค าจากการวิจยัในคร้ังน้ี
พบว่าการใช้วิธีการปรับบทแปลด้วยวิธีน้ีมีจ  านวน  7 ตัวอย่าง เน่ืองจากไม่มีค าในภาษาฉบบัแปลเพียงค าเดียวท่ี
สามารถเทียบเทียบความหมายของค าในภาษาตน้ฉบบัไดท้ั้งหมด ผูแ้ปลจึงจ าเป็นตอ้งใชว้ลีหรือประโยคในภาษาฉบบั
แปลมาแทนค าในภาษาตน้ฉบบัเพ่ือท่ีจะรักษาความหมายของค าในภาษาตน้ฉบบัไวไ้ดท้ั้งหมด โดยปัจจยัของการปรับ
บทแปลดว้ยวิธีน้ีจะข้ึนอยูก่บัความแตกต่างทางดา้นภาษาและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัในภาษาตน้ฉบบัและฉบบัแปล 
ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

ความแตกต่างทางดา้นภาษา ไดแ้ก่: 
ต้นฉบับ ฉบับแปล 
Chapped (V.) (Dahl, 2012: 51) หนงัแตกแห้ง (ค าฉนัท,์ 2535: 53) 
Towering (V.) (Dahl, 2012: 51) สูงล่ิว (ค าฉนัท,์ 2535: 54) 
Destitute (Adj.)  (Dahl, 2012: 69) อยา่งส้ินเน้ือประดาตวั (ค าฉนัท,์ 2535: 71) 

 

เน่ืองจากในภาษาปลายทางนั้ นไม่สามารถหาค าให้ตรงกับความหมายในภาษาต้นฉบับได้ ผูท้  าวิจัยมี
ขอ้คิดเห็นว่าผูแ้ปลมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชค้  าหลายๆค าในรูปของวลี บอกเล่าบรรยายให้ไดค้วามหมายครบถว้น ใน
ดา้นของภาษานั้น ค าขยายส่วนมากท่ีเป็นกริยาช่องท่ี 3 หรือกริยาท่ีเติม “-ED” จะพบปัญหาว่าไม่สามารถแปลโดยใช้
ค  าๆเดียวได ้เวลาแปลจึงจ าเป็นตอ้งเติมค าเพ่ิมเขา้ไปเพ่ือให้ค  ามีความหมายท่ีสอดคลอ้งกับบริบท เน่ืองจากค าใน
ภาษาองักฤษสามารถท่ีจะแปลรวมความหมายกนัได ้จากตวัอยา่งจะเห็นว่า ผูแ้ปลแปลโดยใชว้ลี “หนงัแตกแห้ง” แทน
ค า “chapped” เน่ืองจากความแตกต่างดา้นภูมิอากาศของแต่ละประเทศ ส าหรับผูแ้ต่งท่ีอยู่ในประเทศท่ีมีอากาศหนาว
เยน็นั้นเม่ือแปลแลว้ตอ้งการให้ผูอ่้านสามารถจินตนาการถึงสภาพอากาศท่ีแตกต่างกนัได ้ผูแ้ปลจึงใชว้ลีหนงัแตกแห้ง
เพ่ือบรรยายถึงลักษณะอากาศในขณะนั้ นได้ ส าหรับค าว่า“towering” ในภาษาต้นฉบบั ผูแ้ปลได้แปลว่า “สูงล่ิว” 
เพราะในภาษาไทยมกัจะใชค้  าในลกัษณะน้ีในการบอกระดบัของบางส่ิง และในตน้ฉบบัค าว่า “destitute” ผูแ้ปลใชว้ลี 
“อย่างส้ินเน้ือประดาตวั” เน่ืองจากผูแ้ปลพิจารณาแลว้ว่าวลีน้ีสามารถเก็บความหมายของค าในตน้ฉบบัไดท้ั้งหมด  
สุพรรณี ป่ินมณี (2546:286) ไดอ้ธิบายว่า การแปลไม่สามารถกระท าไดแ้บบค าต่อค าเสมอไป เพราะค าค าเดียวท่ีใชใ้น
ภาษาแปลอาจจะไม่สามารถส่ือความหมายไดท้ั้งหมด ตอ้งใชค้  าหลายค า หรือวลี จึงจะบอกเล่าความหมายไดต้รงกนั   
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ความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรม ไดแ้ก่: 
ต้นฉบับ ฉบับแปล 
pipe (N.) (Dahl, 2012: 56) กลอ้งยาเส้น (ค าฉนัท,์ 2535: 58) 
mantelpiece (N.) (Dahl, 2012: 56) พ้ืนเหนือเตาผงิ (ค าฉนัท,์ 2535: 58) 
little gallery (N.)  (Dahl, 2012: 60) ห้องแขวนรูปเขียนขนาดเล็ก (ค าฉนัท,์ 2535: 63) 

 
จากตวัอย่างขา้งตน้ ผูท้  าการวิจยัพบว่าค าในภาษาตน้ฉบบัเป็นส่ิงท่ีไม่ปรากฏในวฒันธรรมของภาษาฉบบั

แปล ดงันั้นผูท้  าวิจยัจึงมีความคิดเห็นว่าผูแ้ปลตอ้งการท่ีจะแกปั้ญหาดว้ยการใชว้ลีกล่าวถึงส่ิงท่ีมีในวฒันธรรมฉบบั
แปล เพ่ือท่ียงัคงเก็บความหมายของส่ิงท่ีผูแ้ปลตอ้งการจะส่ือถึงผูอ่้านไวไ้ดอ้ยา่งครบถว้น ตวัอย่างเช่น ในเร่ืองของ
วฒันธรรม เช่นในเร่ืองของสถานท่ี บา้น ลกัษณะห้องต่างๆในบา้น หรือแมแ้ต่อุปกรณ์ตกแต่งบา้น ซ่ึงในวฒันธรรม
ขององักฤษนั้นลกัษณะดงักล่าวมีความแตกต่างกนัในวฒันธรรมของไทย ไม่ว่าจะเป็นช่ือเรียกหรือส่วนประกอบต่างๆ
ก็แตกต่างกนั ซ่ึงเม่ือผูแ้ปลตอ้งการแปลจากตน้ฉบบัสู่ฉบบัแปลจึงจ าเป็นตอ้งมีการขยายความและเพ่ิมความลงไปเพ่ือ
หลีกเล่ียงความสับสบในภาษาฉบบัแปล เช่นค าว่า “pipe” เป็นส่ิงของท่ีไม่มีในวฒันธรรมไทยในสมยันั้น ผูแ้ปลจึงใช้
วลีว่า “กล้องยาเส้น” ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ในวฒันธรรมไทยในสมยันั้ นท าให้ผูอ่้านสามารถจินตนาการถึงส่ิงท่ีผูแ้ต่ง
ตอ้งการจะส่ือไดอ้ยา่งชดัเจน ส่วนค าว่า “mantelpiece” มีความหมายว่า “ชั้นท่ีท  าดว้ยไมห้รือหินอ่อนใชว้างเหนือเตา
ผิง” ส่วนประกอบของเคร่ืองเรือนชนิดน้ีไม่พบในวฒันธรรมไทยเน่ืองจากความแตกต่างดา้นโครงสร้างของบา้นซ่ึง
ในวฒันธรรมไทยนั้นไม่มีเตาผิง จึงจ าเป็นตอ้งหาค าท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกบัตน้ฉบบัจึงแปลเป็นวลีว่า “พ้ืนเหนือ
เตาผงิ” และค าว่า “little gallery” ซ่ึงผูแ้ปลใชว้ลีว่า “ห้องแขวนรูปเขียนขนาดเล็ก” ดว้ยเหตุผลท่ีว่าในวฒันธรรมของ
ภาษาฉบบัแปลนั้นไม่มีลกัษณะห้องเก็บงานศิลปะดงักล่าว ผูแ้ปลจึงใชว้ลีในการท่ีจะส่ือความหมายไดใ้กลเ้คียงกบัค า
ในตน้ฉบบัให้ไดม้ากท่ีสุด ในวฒันธรรมท่ีไม่เหมือนกนั สุพรรณี ป่ินมณี (2546:237) อธิบายไวว้่า บางคร้ังผูแ้ปลหาค า
ในอีกภาษาหน่ึงไม่ได ้นั่นอาจจะเป็นเพราะในภาษานั้ นๆ ไม่เคยมีส่ิงนั้นปรากฏอยู่เลย การแปลจากวฒันธรรมท่ี
ใกลเ้คียงกนัยอ่มจะง่ายกว่าแปลจากวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก  

จากการศึกษาผูท้  าวิจยัมีความคิดเห็นว่าผูแ้ปลมกัจะใชว้ิธีการปรับบทแปลดังกล่าวในกรณี ท่ีพบค าท่ีเป็น
ปัญหาอันเน่ืองมาจากความแตกต่างทางดา้นภาษาและวฒันธรรมของภาษาต้นฉบบัและภาษาฉบบัแปล และไม่
สามารถหาค าในภาษาฉบบัแปลท่ีสามารถเก็บความหมายของค าไดท้ั้งหมด พรทิพย ์ประทีปรัตนากร (2550) กล่าวว่า 
ผูแ้ปลจึงใชว้ลีแทนค า ซ่ึงการปรับบทแปลดว้ยวิธีน้ีจะใชใ้นกรณีท่ีไม่สามารถหาค าเทียบเคียงในภาษาฉบบัแปลได้
หรือเม่ือตอ้งการให้ภาษาฉบบัแปลดูเป็นธรรมชาติมากยิง่ข้ึน  

 

การปรับบทแปลระดับโครงสร้างของภาษา 
การปรับบทแปลระดบัโครงสร้างของภาษาท่ีพบบ่อยท่ีสุด  คือ การปรับรูปประโยคปฏิเสธ เน่ืองจากความ

แตกต่างทางด้านโครงสร้างประโยคปฏิเสธระหว่างภาษาตน้ฉบบัและภาษาฉบบัแปลท่ีอาจจะท าให้ผูอ่้านเขา้ใน
ความหมายผดิเพ้ียนไปจากตน้ฉบบั ซ่ึงการปรับบทแปลดว้ยวิธีน้ีสามารถจ าแนกตามกลุ่มยอ่ยได ้5 กลุ่มยอ่ย ดงัน้ี 

1) การใชก้ริยาวิเศษณ์ในรูปของ Inversion 
ตวัอยา่งท่ี 1  ตน้ฉบบั: “Never had I seen anyone so singular, so striking.” (Dahl, 2012: 59) 
 ฉบบัแปล: “ผมไม่เคยเห็นใครท่ีมีหนา้ตาประหลาด อยา่งน้ีเลย” (ค าฉนัท,์ 2535: 61) 
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ตวัอยา่งท่ี 2 ตน้ฉบบั: “Never shall I forget his joy…” (Dahl, 2012: 69) 
 ฉบบัแปล:  “ดิฉนัจะไม่มีวนัลืมเลย” (ค าฉนัท,์ 2535: 71) 
ตน้ฉบบัใชรู้ป“Inversion” ในการแสดงความเป็นปฏิเสธ คือ กริยาวิเศษณ์ท่ีมีความหมายเป็นปฏิเสธ + กริยา

ช่วย + ประธาน + กริยาแท ้ซ่ึงการสลบัต าแหน่งระหว่างประธานและกริยาหรือการกลบัประโยค เพ่ือให้เป็นการเน้น
ใจความของประโยค โดยในท่ีน้ีเน้นการปฏิเสธของประธานซ่ึงไม่มีในโครงสร้างของภาษาไทย เน่ืองจากใน
ภาษาไทยนั้นค าท่ีแสดงความหมายเป็นปฏิเสธมกัจะวางหนา้กริยาหลกัของประโยคเสมอ 

2) การใชค้  าสรรพนามในการแสดงความหมายเป็นปฏิเสธ 
ตวัอยา่งท่ี 1  ตน้ฉบบั:  “So they knew nothing” (Dahl, 2012: 61) 
 ฉบบัแปล:  “แสดงว่าสองสาวไม่รู้เร่ืองอะไรเลย”  (ค าฉนัท,์ 2535: 64) 
ค าว่า “Nothing” ในภาษาองักฤษเรียกว่า “Indefinite Pronoun” คือ ค าสรรพนามท่ีสามารถใชแ้ทนค านาม

ทั่วๆไป โดยไม่ได้ช้ีเฉพาะเจาะจง เน่ืองจากความหมายของค ามีความหมายท่ีเป็นปฏิเสธอยู่แล้ว ดังนั้ นใน
ภาษาตน้ฉบบัจึงสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคบอกเล่าได ้แต่เน่ืองจากในโครงสร้างของภาษาฉบบัแปลไม่มี
การใชรู้ปแบบการปฏิเสธเช่นน้ี เม่ือผูแ้ปลแปลมาเป็นภาษาปลายทางจึงตอ้งเติมค าว่า “ไม่” วางหน้ากริยาหลกัของ
ประโยคเพ่ือท าให้ประโยคมีโครงสร้างปฏิเสธท่ีถูกตอ้งตามไวยากรณ์ของภาษาฉบบัแปล   

3) การใชรู้ปประโยค No+ค านาม และ No+กริยา ในรูปประโยคปฏิเสธ 
ตวัอยา่งท่ี 1  ตน้ฉบบั:  “Besides they had no need of it.” (Dahl, 2012: 64) 
 ฉบบัแปล:  “เธอไม่ตอ้งการเงินอีกแลว้” (ค าฉนัท,์ 2535: 66) 
ตวัอยา่งท่ี 2  ตน้ฉบบั:   “So poor father could find no means of making reparation.” (Dahl, 2012: 68) 
 ฉบบัแปล:  “คุณพ่อไม่รู้จะทดแทนเงินให้คนเหล่านั้นไดอ้ยา่งไร” (ค าฉนัท,์ 2535: 70) 
การใชป้ฏิเสธรูปแบบน้ีในภาษาตน้ทางมกัจะวางต าแหน่ง “No” ไวข้า้งหลงักริยาช่วยแต่อยู่หน้ากริยาหลกั

ของประโยคจะมีความหมายว่า “ไม่มี” ซ่ึงแตกต่างกบัไวยากรณ์ในภาษาฉบบัแปลโดยค าว่า “ไม่” ในภาษาไทยนั้น
มกัจะวางอยูต่  าแหน่งหนา้ค ากริยาหลกัของประโยคท่ีตอ้งการขยาย 

4) การใชรู้ปแบบการปฏิเสธซอ้น 
ตวัอยา่งท่ี 1  ตน้ฉบบั:   “There's really no reason why I shouldn't tell you” (Dahl, 2012: 67) 
 ฉบบัแปล:  “ดิฉนัควรเล่าให้คุณฟัง” (ค าฉนัท,์ 2535: 69) 
ผูว้ิจยัคิดเห็นว่าผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ืออารมณ์ ความรู้สึกให้แก่ผูอ่้านให้ไดอ้รรถรสมากยิง่ข้ึน  จึงใชรู้ปแบบ

การเขียนปฏิเสธซ้อนกนัในประโยคซ่ึงการมีค าท่ีแสดงความเป็นปฏิเสธสองค าในประโยคเดียวกนันั้ น จะท าให้
ความหมายของประโยคนั้นเปล่ียนจากประโยคปฏิเสธเป็นประโยคบอกเล่า 

5) การใชค้  าสันธานแสดงการปฏิเสธ 
ตวัอยา่งท่ี 1  ตน้ฉบบั:  “Obviously I could not take advantage of that nice girl's ignorance nor of her 

poor old caretaker's incompetence – whichever was to blame.” (Dahl, 2012: 58) 
 ฉบบัแปล:  “นั่นก็คือ ผมไม่อาจจะเอาเปรียบหญิงสาวแสนดีท่ีร้านนั้นได ้และจะท าเฉยต่อ

ชายชราท่ีเป็นลูกจา้งท าความสะอาด ผูน่้าสงสารคนนั้นก็ไม่ไดด้ว้ย” (ค าฉันท,์ 
2535: 60) 
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ค าว่า “Nor” เป็นค าสันธานท่ีมีความหมายว่า “และ……..ไม่”  จากตวัอย่างขา้งตน้น้ีค าว่า “Nor” ท าหน้าท่ี
เช่ือมประโยคปฏิเสธทั้งสองประโยคเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงเม่ือถูกแปลเป็นภาษาปลายทางแลว้ผูแ้ปลก็ยงัสามารถท่ีจะรักษา
ความหมายในภาษาตน้ฉบบัไดอ้ยา่งครบถว้น 

จากประเด็นดงักล่าวขา้งตน้ท าให้เราไดรู้้ว่าในภาษาตน้ฉบบัและภาษาฉบบัแปลนั้นมีรูปแบบการใชป้ระโยค
ปฏิเสธท่ีแตกต่างกนัทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัโครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษานั้นๆ  เช่น  ในภาษาองักฤษนิยมท่ีจะน าค าท่ีมี
ความหมายเป็นปฏิเสธไวห้ลังกริยาช่วยตัวแรกของประโยคซ่ึงแตกต่างกับภาษาไทยท่ีต าแหน่งของค าว่า “ไม่” 
ส่วนมากจะวางอยู่หน้ากริยาหลกั สิริกร ผลผลาหารและนครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ (2561) อธิบายไวว้่า เน่ืองจากงาน
ประพนัธ์เม่ือถ่ายทอดมายงัภาษาปลายทางซ่ึงมีโครงสร้างท่ีแตกต่างกนั ย่อมมีการปรับรูปประโยคและขดัเกลาภาษา
ให้ตรงตามวฒันธรรมทางบริบทของภาษาปลายทางนั้นๆ 

ส่วนการปรับบทแปลระดบัโครงสร้างของภาษาท่ีพบบ่อยรองลงมาคือการปรับวิธีเรียงค าในประโยคหรือวลี 
พบ 6 คร้ัง และการเพ่ิมและการละค าในประโยค พบ 5 คร้ัง 

ส าหรับการปรับบทแปลด้วยวิธีเรียงค าในประโยคหรือวลีนั้ นสามารถจ าแนกได้ 3 ลักษณะ คือ 1) การ
เรียงล าดบัต าแหน่งค าใหม่ในนามวลี 2) การเปล่ียนต าแหน่งกริยาวิเศษณ์ และ 3) การสลบัต าแหน่งประโยคหลกั 
ตวัอยา่งของการเรียงล าดบัค าใหม่ในค านามหลกั 

ตวัอยา่งท่ี 1  ตน้ฉบบั:  “rather tremulous voice” (Dahl, 2012: 51) 
 ฉบบัแปล:  “เสียงแผว่ๆ สั่นๆ” (ค าฉนัท,์ 2535: 54) 
จากตวัอย่างขา้งตน้ โครงสร้างในภาษาตน้ฉบบั (ภาษาองักฤษ) แตกต่างกบัโครงสร้างในภาษาฉบบัแปล 

(ภาษาไทย) โดยระเบียบวิธีเรียงค าในประโยคของภาษาองักฤษนั้นมกัจะเอาค านามหลกัไวข้า้งหลงัส่วนขยายท่ีเป็น
ค าคุณศพัทห์รือค านามขยายแลว้จึงน าส่วนขยายมาวางขา้งหนา้ค านามหลกั ซ่ึงแตกต่างจากภาษาไทย โดยท่ีนามวลีใน
ภาษาไทยนั้นต าแหน่งค านามหลกัมกัจะอยู่ต  าแหน่งหน้าสุดของนามวลีถดัจากนั้นจะเป็นกลุ่มของค าขยาย ไม่ว่าจะ
เป็นค าคุณศพัทห์รือค าขยายอ่ืนๆ 
ตวัอยา่งการเปล่ียนต าแหน่งกริยาวิเศษณ์ 

ตวัอยา่งท่ี 1 ตน้ฉบบั:  “Otherwise I should feel I had robbed them almost as if, like a thief in the night, 
I had broken into their shop.” (Dahl, 2012: 58) 

 ฉบบัแปล:  “มิฉะนั้ น ผมก็รู้สึกเหมือนเป็นผูร้้ายดอดเขา้ปลน้ใน ตอนกลางดึก” (ค าฉันท,์ 
2535: 60) 

ตวัอยา่งท่ี 2 ตน้ฉบบั:  “One evening while I was having tea in the inner room with the elder sister,” 
(Dahl, 2012: 65) 

 ฉบบัแปล:  “เยน็วนัหน่ึง ผมนัง่ด่ืมน ้ าชากบัสาวคนพ่ีในห้องดา้นใน” (ค าฉนัท,์ 2535: 67) 
ส าหรับต าแหน่งของกริยาวิเศษณ์ในภาษาอังกฤษจะข้ึนอยู่กบัประเภทของกริยาวิเศษณ์ ซ่ึงจากตวัอย่าง

ขา้งตน้ “like a thief in the night” เป็นกริยาวิเศษณ์ท่ีบอกเวลา (Adverb of Time) ซ่ึงต าแหน่งการวางนั้นสามารถวาง
ไวท้า้ยประโยคได ้เช่นเดียวกบั “in the inner” ท่ีเป็นกริยาวลีท่ีบอกสถานท่ี (Adverb of Place) ท่ีสามารถวางไวท้า้ย
ประโยคได ้ซ่ึงการเปล่ียนต าแหน่งกริยาวิเศษณ์ในประโยคนั้นเพ่ือให้รูปประโยคสละสลวยและเป็นธรรมชาติ 
ตวัอยา่งการสลบัต าแหน่งประโยคหลกั 
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ตวัอยา่งท่ี 1 ตน้ฉบบั:  ““Good evening, sir. Always pleased to see you at any time”, rang out the elder 
sister’s pleasant voice, a voice so engaging that I left almost with a sense of 
having made a friend.”” (Dahl, 2012: 51) 

 ฉบบัแปล:  “ผมยงัแว่วเสียงสาวคนพ่ีท่ีพูดอย่างอ่อนหวานน่าฟังว่า สวสัดีค่ะ วนัหน้าเชิญ
ใหม่นะคะ เสียงนั้ นเป็นกันเองจนผมมัน่ใจว่าได้เพ่ือนเพ่ิมข้ึนแลว้” (ค าฉันท,์ 
2535: 53) 

ตวัอยา่งท่ี 2 ตน้ฉบบั:  “At the prospect of meeting the remarkable old man again I felt a thrill of 
excitement.” (Dahl, 2012: 62) 

 ฉบบัแปล:  “ผมรู้สึกต่ืนเตน้ท่ีจะไดพ้บชายชราอีก” (ค าฉนัท,์ 2535: 65) 
ตวัอยา่งท่ี 3 ตน้ฉบบั:  “as no relations could be found, my father was unable to make amends.” (Dahl, 

2012: 68) 
 ฉบบัแปล: “คุณพ่อก็เลยท าอะไรไม่ได้ เพราะแมญ้าติของผูต้ายก็ไม่มีเลยสักคน” (ค าฉันท,์ 

2535: 70) 
  ประโยคความซ้อนภาษาไทยนั้นมีแนวโน้มท่ีจะข้ึนต้นประโยคดว้ยใจความหลกัท่ีส าคญัท่ีสุด (ประโยค
หลกั) ก่อนแลว้จึงตามดว้ยประโยคท่ีมีใจความส าคญัรองลงมา (อนุประโยค) ในกรณีท่ีอนุประโยคไม่ไดท้  าหนา้ท่ีเป็น
กริยาวิเศษณ์ขยายประโยคหลกัในเร่ืองเวลาหรือความขดัแยง้ ซ่ึงแตกต่างกบัภาษาองักฤษท่ีสามารถวางต าแหน่งของ
ประโยคหลกัไวห้น้าหรือหลงัประโยคขยายได ้โดยมีค าหรือเคร่ืองหมายเป็นสัญลกัษณ์ในการแบ่งประโยค ผูแ้ปล
ปรับบทแปลดว้ยวิธีน้ีเน่ืองมาจากตอ้งการเรียงล าดบัใจความของประโยคให้ถูกตอ้งตามหลกัโครงสร้างในภาษาฉบบั
แปลดงัตวัอยา่งท่ี 1 ตวัอยา่งท่ี 2 และ ตวัอยา่งท่ี 3 ผูแ้ปลมีการปรับวิธีเรียงประโยคใหม่โดยเอาประโยคหลกัท่ีเป็นเหตุ
ข้ึนก่อนและน าอนุประโยคท่ีเป็นผลมาต่อทา้ย การปรับบทแปลดว้ยวิธีน้ีเพ่ือให้รูปประโยคในตน้ฉบบัตรงตามฉบบั
แปลท่ีมกัจะวางประโยคหลกัท่ีเป็นเหตุหนา้อนุประโยคท่ีเป็นผล  อจัฉริยา ภควาภาคภูมิและนครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ 
(2559: 318) อธิบายว่า การแกปั้ญหาความแตกต่างทางดา้นโครงสร้างของภาษาผูแ้ปลจ าเป็นตอ้งปรับรูปประโยคหรือ
วลีท่ีมีปัญหา โดยใชว้ิธีการปรับบทแปลดว้ยการปรับวิธีเรียงค าในประโยคหรือวลี เพ่ือป้องกนัความสับสนของผูอ่้ าน
อีกทั้งยงัสามารถอธิบายความแตกต่างของขอ้ความให้ผูอ่้านเขา้ใจถึงส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือไดง่้ายยิง่ข้ึน  

ประเภทของการปรับบทแปลท่ีพบบ่อยรองลงมาคือ การเพ่ิมและละค าในประโยค เน่ืองจากความแตกต่าง
ทางดา้นโครงสร้างของตน้ฉบบัและฉบบัแปลท่ีอาจจะท าให้ไม่สามารถเก็บความหมายท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือใน
ภาษาตน้ทางไดส้มบูรณ์หรืออาจจะอ่านแลว้เกิดความสับสน ไม่เขา้ใจเน้ือเร่ือง ในภาษาฉบบัแปลผูแ้ปลจึงจ าเป็นตอ้ง
มีการปรับบทแปลดว้ยการเพ่ิมและละค าในประโยค ซ่ึงการปรับบทแปลดว้ยวิธีน้ีพบจ านวน 5 คร้ัง 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงผลการจ าแนกปรับบทแปลดว้ยการเพ่ิมและละค าในประโยค 

ตวัอย่างที ่ ต้นฉบับ ฉบับแปล 
ประเภทการปรับบทแปล 

การเพิ่มค า การละค า 

1 

I won’t attempt any 
explanations. I draw no 
conclusions. I merely 
narrate certain events.” 
(Dahl, 2012: 49) 
 

ผมปรารถนามานานแลว้ท่ีจะ
บนัทึกประสบการณ์ในวยัหนุ่ม
ผมจะไม่อธิบายมาก และไม่ 
บอกขอ้สรุป ขอเพียงเป็นผูเ้ล่า
เหตุการณ์ต่อไปน้ีเท่านั้น (ค า
ฉนัท,์ 2535: 51) 

 สรรพนาม 
(ประธาน) 

2 

What a fantastic old 
creature to be employed by 
those well-to-do looking 
girls! He must, I thought, 
be some old retainer kept 
on out of charity. (Dahl, 
2012: 53) 

แปลกจริงๆท่ีสองสาวคนสวย
และท่าทางฐานะดีจะว่าจา้งชาย
ชราอายปูุนน้ีมาท างานในร้าน 
อาจจะช่วยเหลือเขาเพราะเห็นว่า
แก่มากแลว้ ก็เลยจา้งเอาบุญ (ค า
ฉนัท,์ 2535: 55) 
 

กริยาวิเศษณ์ (บอก
สถานท่ี) 

 

3 
I’ll put him in my pocket. 
(Dahl, 2012: 54) 

ผมเอาใส่กระเป๋าไปก็ได ้(ค า
ฉนัท,์ 2535: 57) 

 สรรพนาม 
(กรรม) 

4 

But, whoever it was who 
had been so secretive, it 
was none of my business. 
(Dahl, 2012: 66) 

จะเป็นความลบัของใครก็ไม่ใช่
ธุระกงการของผม ได ้(ค าฉนัท,์ 
2535: 68) 

 สันธาน 

5 
Poor father!...He was never 
the same again. (Dahl, 
2012: 66) 

น่าสงสารคุณพ่อ…ไม่ใช่คนเก่า
อีกต่อไป (ค าฉนัท,์ 2535: 69) 

 สรรพนาม 
(ประธาน) 

 
จากผลการวิเคราะห์ตวัอย่างท่ีพบการปรับบทแปลดว้ยการเพ่ิมและละค าในประโยค ผูท้  าวิจยัมีมุมมองว่าผู ้

แปลใชว้ิธีการเพ่ิมและละค าในหลกัโครงสร้างของประโยค คือ ภาคประธาน บทเช่ือม และภาคกรรม  หลงัจากการ
วิเคราะห์แลว้ผูศึ้กษาพบว่าผูแ้ปลมีการละค าในส่วนของภาคประธานมากท่ีสุด พบ 2 คร้ัง ตามดว้ยการละภาคกรรม
และภาคสันธานเท่ากนั พบอยา่งละ 1 คร้ัง และผูแ้ปลมีการเพ่ิมค าในส่วนของภาคกรรม พบ 1 คร้ัง การพิจารณาการใช้
หลักการเพ่ิมและละค าในประโยคจะเก่ียวกับด้านความหมาย โดยจะข้ึนอยู่กับความสมบูรณ์ของการถ่ายทอด
ความหมายท่ีจะสามารถท าให้ผูอ่้านเขา้ใจความหมายฉบบัแปลไดอ้ยา่งชดัเจน  
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ส าหรับภาษาองักฤษจะมีการระบุประธานท่ีชัดเจนกว่าภาษาไทย ในทุกๆประโยคของภาษาอังกฤษนั้น
จ าเป็นตอ้งมีประธานเพราะภาษาองักฤษไม่สามารถข้ึนตน้ประโยคดว้ยค ากริยาไดซ่ึ้งแตกต่างจากภาษาไทยท่ีสามารถ
ละประธานไวไ้ดเ้น่ืองจากภาษาไทยมีความยดืหยุน่กว่าภาษาองักฤษ ดงัปรากฏในตวัอยา่งท่ี 1 3 และ5  

การท่ีผูแ้ปลเลือกท่ีจะเติมค าว่า “ในร้าน” ในตวัอย่างท่ี 2 ผูท้  าวิจยัมีความเห็นว่าเน่ืองจาก “ในร้าน” เป็น
ค ากริยาวิเศษณ์ท่ีบอกสถานท่ีในภาษาฉบบัแปลเน่ืองจากผูแ้ปลตอ้งการบอกความชดัเจนของสถานท่ีท่ีเหตุการณ์นั้น
เกิดข้ึนในบริบท ท าให้ประโยคมีใจความท่ีสมบูรณ์มากยิง่ข้ึนอีกทั้งยงัท  าให้ผูอ่้านเขา้ใจเหตุการณ์ชดัเจนยิง่ข้ึน 

ส าหรับค าเช่ือมของประโยคนั้นสามารถละไดเ้ช่นกนัเน่ืองจากเป็นค าท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งส่วนใดส่วนหน่ึง
ของประโยค มีหน้าท่ีเพียงแค่เช่ือมประโยคกับประโยค หรือท าหน้าท่ีเสริมความให้เด่นข้ึนเท่านั้น ซ่ึงค าสันธาน 
“But”ในตวัอยา่งท่ี 4 ผูท้  าวิจยัมีความเห็นว่าอาจไม่ตอ้งแปลถา้เน้ือความในบริบทแสดงความหมายท่ีขดัแยง้กนัอยู่แลว้ 
การท่ีผูแ้ปลเลือกตดั “But” ออกไปจะช่วยให้ท  าให้ขอ้ความโดยรวมกระชบัยิง่ข้ึน 

ยศสันธ์ อ่อนบรรจง (2556) ไดอ้ธิบายว่า การปรับบทแปลดว้ยการเพ่ิมและละค าในประโยค เป็นการเพ่ิม
หรือละค า ในภาคประธานและภาคกรรม ซ่ึงส่งผลทางดา้นไวยากรณ์ของภาษา โดยมีส่วนช่วยในการลดความซ ้าซอ้น
และช่วยท าให้รูปประโยคชดัเจน กระชบัมากข้ึน สัญฉวี สายบวั (2560) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า การเพ่ิมและละค าใน
ประโยค เพ่ือท่ีจะแกไ้ขปัญหาความแตกต่างในดา้นไวยากรณ์และโครงสร้างของภาษาทั้งในตน้ฉบบัและฉบบัแปล 
เพ่ือจุดประสงคท่ี์จะถ่ายทอดความหมายท่ีเหมาะสมกบับริบท 

ในส่วนของการศึกษากลวิธีการแปลเร่ืองสั้นเร่ือง “ร้านหัวมุม” พบว่าผูแ้ปลไดใ้ชท้ั้งการแปลแบบตรงตัว 
(literal translation) และการแปลแบบเอาความ (free translation) แต่ผูแ้ปลใชก้ารแปลแบบเอาความซะเป็นส่วนใหญ่ 
การแปลแบบเอาความ (free translation) คือ การแปลเอาความ ไม่ไดมุ่้งรักษาโครงสร้างหรือรูปแบบของตน้ฉบบัอย่าง
เคร่งครัด มีการตัดทอนต่อเติมหรือเปล่ียนแปลงค าหรือขอ้ความ เพ่ือความเหมาะสม สามารถส่ือความหมายของ
ตน้ฉบบัไปสู่ผูอ่้านไดอ้ย่างถูกตอ้งแน่นอน โดยเน้นความหมายเป็นส าคัญซ่ึงการท่ีผูแ้ปลตอ้งการจะรักษาโครงสร้าง
ในฉบบัแปลให้ตรงกบัตน้ฉบบันั้นท าไดย้าก เน่ืองจากผูแ้ต่งใชโ้ครงสร้างของภาษาเขียนท่ีไม่สมยัใหม่มากนักท าให้
เขา้ใจไดย้าก เน่ืองจากเร่ืองสั้นเร่ืองน้ีถูกแต่งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2469 อีกทั้งการใชค้  าศพัทใ์นเร่ืองสั้ น “ร้านหัวมุม” พบว่า
เป็นค าศพัทท่ี์ไม่เป็นท่ีนิยมใชก้นัในปัจจุบนั ท าให้เป็นส่ิงท่ียากหากผูแ้ปลจะใชว้ิธีการแปลแบบแปลตรงตวั ดงันั้นผู ้
แปลจึงแก้ปัญหาน้ีดว้ยการแปลท่ีเรียกว่าการแปลแบบเอาความเพ่ือท่ีจะให้การแปลจากภาษาตน้ฉบบัไปสู่ภาษา
ปลายทางนั้นมีความเป็นธรรมชาติตามรูปแบบการใชภ้าษาไทย ซ่ึงจะช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจในส่ิงท่ีนักแปลตอ้งการจะ
ส่ือไดอ้ย่างชดัเจน นพพร ประชากุล (2540) อธิบายว่า ส่ิงท่ีผูแ้ปลจะตอ้งให้ความส าคญัในการแปลไม่ใช่การรักษา
รูปแบบดั้งเดิมของตน้ฉบบัไวแ้ต่เป็นความหมายท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือสารให้กบัผูอ่้านไดอ่้านถูกตอ้ง ครบถว้นตาม
ความหมายตน้ฉบบั และสุชานันท ์สระบวั (2555) ไดก้ล่าวว่า การแปลแบบเอาความนอกจากจะช่วยให้ภาษาฉบบั
แปลมีความสละสลวยแลว้ ยงัจะช่วยให้ส่ือความหมายตามบริบทไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติอีกดว้ย 
 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการท าการศึกษาคน้ควา้อิสระเล่มน้ี ผูว้ิจยัเห็นว่ายงัคงมีประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัการศึกษากลวิธีการ

ปรับบทแปล เช่น การศึกษาวิธีการปรับบทแปลวรรณกรรมเร่ืองอ่ืนๆท่ี โรอลัด ์ ดาห์ล รวบรวมซ่ึงนกัแปลท่านอ่ืนได้
แปลไวน้อกจาก สาลินี ค าฉนัท ์เพ่ือเป็นทางเลือกในการปรับบทแปลท่ีต่างกนัหรือศึกษารูปแบบท่ีต่างกนั หรือศึกษา
ผลงานการปรับบทแปลวรรณกรรมหรือหนงัสือประเภทอ่ืนของ สาลินี ค าฉนัท ์เพ่ือท าการเปรียบเทียบกลวิธีการแปล
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ท่ีหลากหลายมากข้ึน  นอกจากน้ียงัสามารถท่ีจะศึกษางานแปลประเภทอ่ืนๆท่ีใช้กรอบการวิเคราะห์ของ สัญฉวี 
สายบัว (2560) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของการปรับบทแปลและอ่ืนๆท่ีน่าสนใจ อีกทั้ งยงัสามารถศึกษาและ
เปรียบเทียบการปรับบทแปลในงานอ่ืนๆ เช่น การปรับบทแปลในหนังหรือภาพยนตร์ การปรับบทแปลตามส่ือ
โฆษณาต่างๆ แลว้น ามาเปรียบเทียบเพ่ือศึกษาวิธีท่ีผูแ้ปลใชใ้นการปรับบทแปลอีกดว้ย 

 
6. กติตกิรรมประกาศ  

การศึกษาคน้ควา้อิสระเล่มน้ีส าเร็จลุล่วงได้ดว้ยดีดว้ยความอนุเคราะห์จาก ดร. นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีกรุณาให้ขอ้มูล ความรู้ ค าช้ีแนะ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้อิสระมาโดยตลอด คณาจารย์
ในหลกัสูตรปริญญาโท ภาษาองักฤษเพ่ือวิชาชีพ มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีไดอ้บรมสั่งสอนวิชาความรู้และประสบการณ์ท่ี
มีค่า รวมถึงบิดา มารดา ผูเ้ป็นแรงผลกัดนัและให้การสนบัสนุนในทุกๆดา้นดว้ยดีเสมอมา ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ
ไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were to (1) examine the effectiveness of role play in enhancing Chinese 

speaking skills of perfume company staffs in Thailand. (2) explore the learning satisfaction of the perfume company 
staffs after using role play activities in learning Chinese. Mixed methods were employed and a group of 20 working 
staffs who were working in a perfume company in Thailand was involved in the study. Four Lesson Plans of 120 
minutes each (1 Lesson Plan = 2 Sessions) incorporating role play activities were used and taught for 8 sessions (2 
sessions per week) with 20 participants within the time period of a month. The researcher collected the quantitative 
data through needs analysis questionnaire, pretest as well as posttest scores and the qualitative data through focus 
group discussion (FGD). 

The quantitative data were analyzed by paired sample t-test based on mean, standard deviation and 
significant value.The outcome of the learning achievement test score analysis revealed significant difference between 
the posttest mean (x̅ =3.51) and pretest mean (x̅ =1.16) with the mean difference of 2.35. The significance (P) value 
≤ 0.01 which indicated significant increase in the posttest scores as compared to those of pretest. Analysis of the 
qualitative data of focus group discussion proved impact on students’ learning satisfaction. The result showed that 
the use of role play activities was effective in enhancing Chinese speaking skills of perfume company staffs in 
Thailand.  
Key Words:role play, Chinese for special purposes, speaking skill, adult learning, learning achievement 
 
1. Introduction 

In view of the increasing economic exchanges between countries and China, it is also necessary to develop 
specialized business Chinese teaching for foreign workers. Business Chinese teaching involves some knowledge of 
Chinese business activities, information. Quite different from ordinary Chinese teaching, Business Chinese teaching 
is more targeted and professional. 

 Firstly, according to the latest data from the Ministry of Tourism and Sports of Thailand in 2018, the total 
number of foreign tourists to Thailand in 2017 exceeded 35 million, with the number of Chinese tourists exceeding 
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9.8 million, which was the highest proportion. Chinese tourists were still the biggest contributors to Thailand's tourism 
industry in terms of volume and revenue generation. (Punta Parnu ,2018) 

 Secondly, in Thailand, English and Chinese have been included at every level of education as the second 
or foreign language among several 19 languages taught,(Tangyuenyong & Choonharuangdej, 2010). Chinese 
language, in particular, has been offered as a foreign or second language, in both public and private schools in 
different programs of study. A research conducted by Luo & Limpapath (2016) in Thailand revealed that the students’ 
attitudes towards the second or foreign language learning should benefit them in that the language would bring more 
opportunities and success to one’s life. Students in Thailand who major in Chinese Language, hold more positive 
attitudes than the students in the program of English and Mathematics, with a minor in Chinese.  

Thirdly, Chinese studying in Thailand has been facing so many difficulties compared to other second 
language learning in Thailand. Ronnaphol (2016) stated that the ineffectiveness of the teaching and learning was 
students could not apply the knowledge to the real environment. Further, teachers lack the competency to teach and 
attract students’ attention and enthusiasm.  

Fourth, according to the association of Southeast Asian Nations (referred to as the ASEAN --Association 
of South-East Asia: ASEAN) economic development, political development and the variation tendency of Chinese 
economy, trade and foreign influence, as well as the need of Chinese talent in the workplace. Narueporn & Yang 
(2013) states that take the student as the center to promote the practice of classroom teaching, as well as arrangement 
of work based learning (Work-base learning) activities. The purposes of the practice of extra-curricular learning is to 
help students to explore, taking innovation spirit and the practice ability, giving ideas to students to actively 
participate in the natural activities and social life, so as to better complete the personnel training target. 

In the 21st century education, there is a role play provides the opportunity for students to develop and revise 
their understanding and perspectives by exploring thoughts and feelings of characters in given situations. 
Saskatchewan Education (2009, p.46) mentioned that it could help students to improve empathy as they examine 
others’ ideas, feelings, and points of view. 

Thus, the aims of the study were to investigate the effectiveness of using role play situations to improve 
staffs’ speaking skills for the staffs who were not competent in Chinese as well as their learning satisfaction. Also 
since they did not have a lot of opportunities to practice speaking Chinese in the company, this study, therefore, aimed 
to help to interact with their imaginary customers in Chinese classroom. Moreover, this teaching model was expected 
to improve staffs’ satisfaction towards Chinese language learning. 
 

2. Research Objectives  
2.1 To examine the effectiveness of role play in enhancing Chinese speaking skills of perfume company 

staffs. 
2.2 To explore the learning satisfaction of the perfume company staffs after using role play activities in 

learning Chinese. 
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3. Research Methodology  
3.1 Research Design 
In this study, the research was a quasi-experimental study of a single group which was pretested and 

posttested design for quantitative data and qualitative data collection. The scores from both tests were analyzed by a 
computer program. The data were collected from various instruments including needs analysis questionnaire, pretest, 
posttest, assessment of speaking ability and focus group interviews. Three professors checked the appropriateness 
and the validity of the instruments according to research objectives. The scores of IOC were calculated and analyzed. 
The average score of all instruments validity (IOC) in total was 0.95. 

3.2 Participants 
The participants in this study were 20 participants (staff) working in the perfume company in Thailand. 

Participants’ age were around 35 years old with mixed genders. They had limited experiences of dealing business 
with Chinese customers. 

3.3 Research Instruments 
The following research instruments were employed to gather quantitative data and qualitative data.  
3.3.1 Needs Analysis 
The needs analysis questions were conducted at the very beginning of the study. Participants were given a 

questionnaire with specified questions to figure out what they wanted to learn through this study. 
3.3.2 Lesson Plans 
The lesson plans were developed from the result of pre-questionnaire with staffs. These topics were about 

a basic conversation that could help learners easily to enhance Chinese speaking skill for a special purposes in the 
certain situations. The lesson plans details are as follows: 
 

Table 3.1 Lesson Plans 
Lesson Topic Hours 

1 Greetings 2 
2 Brand Name 2 
3 Number 2 
4 Payment Process 2 

 
3.3.3 Pretest and Posttest 
The achievement tests contained role play conversation tests for testing the participants’ learning 

achievement before and after the study . Participants were asked to speak on the same scenarios for both pretest and 
posttest. There were five given scenarios for both tests, for example, there were two roles in the test. In scenario one, 
role A was a sale person in a perfume store, role B was a customer from China wants to buy a perfume for yourself 
and quite sensitive about the price. Each person has to ask three questions and answer your partner’s questions. 
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The rubrics was used to evaluate participants Chinese Speaking skill in their pretest and posttest. There 
were two teachers marking the participants scores during two tests. Rubric was adapted from Spoken Chinese 
Proficiency Grading Standards and Testing Guideline (2010). The maximum possible score was four, the minimum 
possible score was one. 

3.3.4 Focus Group Discussion 
 The focus group discussion was set after role play activities were done. Twenty participants were divided 

into 5 groups. The researcher and the participants conducted  group discussion with specified questions to discuss 
what they had enhanced through this study as well as their satisfaction of the study. 
 
4. Results 

4.1 Quantitative Data Analysis 
The first objective of the study was to examine the effectiveness of role play in enhancing Chinese speaking 

skills and their learning satisfaction of the perfume company staff. In this regards, the participants’ learning 
achievement in vocabulary, fluency, pronunciation, and comprehension were ascertained. The pretest and posttest 
were administered before and after the intervention of role play activity respectively. In order to identify the 
discrepancy between learning achievement scores in the pretest and posttest, a descriptive statistical analysis was 
computed. 

 
Table 4.1 Compare the Differences of the Result by Using T test 

Comparison Pretest Posttest Mean 
difference 

t P-value 

 
Overall four aspects of 
assessment-
vocabulary,fluency,pronunci
ation & comprehension 

X  S.D. X  S.D.  
 
2.35 

 
 
-28.687 

 
 
.000* 

1.16 .186 3.51 .329 

Significance level: < 0.05 
As shown in Table 4.1, the mean of the pretest of the sample group was X =1.16 and the standard deviation 

was .186. In the posttest, the mean was X =3.51 and the standard deviation was .329. The mean difference between 

the pretest and the posttest was 2.35 showing an increase in the mean of the posttest.The significant value being 
0.001, lower than 0.05 (P<0.05) indicated that there was statistically significant rise in the posttest scores compared 
to the pretest scores. 
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Figure 4.1 Comparison of Pretest and Posttest of 4 Aspects 

 
2. Qualitative Data Analysis (Focus Group Discussion) 

Content analysis was used to analyze qualitative information from Focus Group Discussion. Ten open-
ended questions were used with five groups with four students in each. The responses from the discussion were 
analyzed and the result of analysis was presented below: 

All 5 focus groups agreed that doing role play activities helped them in learning Chinese. Some of them 
stated that while they played different roles, they were able to listen and talk to each other. Role play activities helped 
teach students in the class about certain situation in a related and dramatic fashion or role play activities allowed them 
to play the roles of sales and customer in different situation. Below are some of the statements from participants: 

 
“Yes. Role play activities allows us to play the roles of sales and customer in different situation, so we 
are able to see things from a new perspective. And also give us enthusiasm in learning new language”. 
Focus Group 3(FDG-3). 
 
“Yes, in role play activities, we can get the opportunity to practice skills we might not use on a regular 
basis. Skills such as debating, reasoning and negotiating can be fixed in hypothetical situations”. Focus 
Group 4(FDG-4). 
 
“Yes, when teacher use role playing as instruction, we can have the capability of developing deeper 
involvement and knowledge about the issues at hand. And we have more chance to “act” and “interact” 
in different situation”. Focus Group 5(FDG-5). 
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5. Discussion 
 5.1 Analysis mean score of Pretest and Post-test by Paired - Sample T- Test 

The result of the study showed the effectiveness of role play in enhancing Chinese speaking skills of the 
participants from the perfume company staffs which resulted the posttest mean score had significant difference 
compared to the pretest mean score. This may be assumed that the role pay had an effectiveness in enhancing the 
participants’ Chinese speaking skills. This result was in line to the study of Niraula (2007) who had an investigation 
on effectiveness of role play technique in teaching imperative. The research found out that role play technique was 
more effective than usual classroom teaching. It was as well as in line with the study of Irianti (2011) who carried 
out a research on using role play in improving students’ speaking ability. This research used classroom action research 
(CAR). The research concluded that role play activities could improve students’ speaking ability, as it was shown by 
the score. It also proved that the positive response of the students toward the teacher’s professionalism and their 
interest in learning speaking through the role playing technique. 

5.2 Satisfaction of participants after using role play activities in learning Chinese 
The result of the study above showed the satisfaction of participants after using role play activities in 

learning Chinese. The result of this study was found in line with the result of the study of Lin (2009) who conducted 
a research on investigating role play implementation. The researcher tried to explore how Chinese EFL teachers made 
an effective use of role-play in their classroom teaching. The research explained that role play activities created an 
enjoyable and interesting learning environment in which students were encouraged to use their imaginations in 
designing and performing different roles and plots while employing authentic communication in the target language. 
It also stated that role play facilitates students’ learning of the four language skills including listening, speaking, 
reading and writing, but it was apparent that the use of role play was more frequently involved in speaking and 
reading. 

 
6. Conclusion and Recommendation 

6.1 Conclusion 
The results by the analysis of mean score and standard deviation revealed that the pretest of Chinese 

speaking skill on the overall aspects was found in a low level since mean score was only 1.16. By Analyzing each 
aspect of each speaking skills, it was found that all aspects were in the low level, being sorted by the level of mean 
scores from the highest to the lowest: Pronunciation, Vocabulary, Fluency, and Comprehension respectively. 

 Posttest result of Chinese speaking skills on the overall aspects was found in a high level as the mean score 
was 3.51. By analyzing each aspect, it was found that all aspects were in the high level. This could sorted by the level 
of mean scores from the highest to the lowest which were Vocabulary, Pronunciation, Comprehension, and Fluency 
respectively. 
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Most of participants agreed that the role play was a good activity. Approximately a half of the class liked 
it the most. Some of the participants agreed and liked working in pairs because they could talk and learn from each 
other as it was the two-way of learning. They also liked teacher’s teaching methods such as when teacher gave an 
example; and the teacher allowed them to talk more and talk most of the time.  

6.2 Recommendation 
6.2.1  Using role play activities in learning Chinese could prove the learning satisfaction of the participants 

therefore it would be recommended to any interested Chinese teachers and Chinese schools. It should be emphasized 
to the teachers who teach Chinese language and use role play as one of the important teaching techniques in the 
classroom to improve the students’ speaking ability and also enhance student satisfaction. 

6.2.2 The next research may apply role play technique in the other groups of participants such as young 
students or other industry staffs in Thailand or other country which consider Chinese as second language. In order to 
see that if the result of the study will be the same or difference with this study which can be confirm further about the 
effectiveness of the role play teaching technique in enhancing Chinese speaking skills. 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were to (1) examine the effectiveness of anchored instruction in enhancing 

students’ Chinese speaking skills and (2) find out the students’ perception towards the use the anchored instruction 
in enhancing Chinese speaking skills. Mixed methods were employed and 15 adult students were involved in the 
study using anchored instruction. Six Lesson Plans of 180 minutes each (1 Lesson Plan = 2 Sessions) were used. 
Anchored instruction was applied and taught for 12 sessions (2 sessions per week) within the time period of one and 
a half months. The researcher collected the quantitative data through Pre-test and Post-test and collected the 
qualitative data through classroom observation and perception interview. 
             The quantitative data were interpreted using mean, standard deviation and t-test with p0.01 level of 
significance. The qualitative data were analyzed using the classroom observation and perception interview. The 
results showed that the use of anchored instruction was effective in improving participants’ Chinese speaking skills 
and they had positive perception towards the use of anchored instruction in improving Chinese speaking skills.  
Keywords:  Anchored Instruction, Chinese Speaking Skills, learners Perception, Language Teaching Method, Adults 
Teaching.    
 

1. Introduction 
In recent years, with the gradual establishment of the world market, China, has become increasing 

important. China has been playing a significant role in South East Asia and all over the world. The country has 
expanded its territory in the region's economy, social and technological areas, and its cultural impact around the 
world.  At present, Chinese has become as important as the English language. The importance of Chinese language 
positions itself to become the most spoken language in the world, and many countries in the west are looking for its 
relevance in the future global economy. Its popularity among Thai people has made it to be rapidly important in the 
study of foreign language in Thailand.    

As more and more Chinese tourists choose Thailand, learning Chinese has become an urgent task for the 
tourism industry in Thailand. In 2016, Thailand attracted 8.75 million tourists from the Chinese mainland and it 
expects around 9 million this year. In a larger picture, trade and investment are blooming, while cooperation under 
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the Belt and Road Initiative is under way.  Speaking Chinese becomes an important advantage of competition in 
Thailand now.  Especially for the tourism industry, they need to contact directly Chinese customers. So Chinese 
speaking ability has become very important. How to improve Chinese speaking skill is becoming a problem.   

In recent years, Anchored Instruction has been gradually applied to the Chinese speaking teaching as a 
foreign language. In Reform of Oral Chinese Teaching Based on Anchored Teaching, the author believes that 
anchored instruction is to mobilize students' interest in learning, improve students' participation, change the role of 
teachers in the teaching process, and improve oral Chinese teaching.  

In the Anchored Instruction, teachers play a guiding role, students learn independently and build their own 
knowledge system. It helps teachers to update their teaching ideas and let students play a major role, and helps 
students to actively use Chinese communication and improve their ability to apply Chinese in real life. From all 
mentioned above, the use of anchored instruction for Chinese speaking skills should give benefits to adults students 
in Chinese learning, teachers as well as other stakeholders. This should shed some light on effective teaching and 
learning Chinese as a foreign language.  
 

2. Research Objectives   
2.1 To examine the effectiveness of Anchored Instruction in improving travel agency staffs’ Chinese 

speaking skills.   
2.2 To find out travel agency staff's’ perception on the Anchored Instruction in improving Chinese speaking 

skills. 
 

3. Research Methodology 
3.1 Research Design 
The researcher applied the mixed-methods to carry out the study. Mixed-methods is a type of research 

methodology which embeds qualitative data and quantitative data in a study. It provides an alternative method to 
traditional quantitative and qualitative approaches. The researcher used achievement tests to gather quantitative data. 
Classroom observation during the sessions and perception interview were conducted for the qualitative data after the 
teaching experiment. Three professors checked the appropriateness and the validity of the instruments according to 
research objectives. The scores of IOC were calculated and analyzed. The average score of all instruments validity 
(IOC) in total was 0.94. 

3.2 Participants 
The student participants in this study consisted of 15 students, including 5 females and 10 males. They were 

Thai employees of a travel agency in Bangkok. The students (10 males, 5 females) were in the age range of 21-43 
years old. 

3.3 Company Setting.  
The study was conducted in a travel agency, north of Bangkok. This travel agency was established in 

2013 and currently has branches in Phuket and Samui. 
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3.4 Research Instruments 
Following research instruments were employed to gather quantitative data and qualitative data.  
3.4.1 Lesson Plans 
The researcher developed six lesson plans, 90 minutes in each class, in total of 180 minutes in a week (1 

Lesson Plan = 2 Sessions), incorporating media (videos) to be used in the class. The researcher taught 12 sessions 
(two sessions per week) in a duration of one and a half months. 

 
Table 3.1 Lesson Plans 

Lesson Topic Hours 
1 Self-introduction  3 
2 Shopping 3 
3 Transportation and direction 3 
4 Location 3 
5 Food 3 
6 Time 3 

 
3.4.2 Perception interview 
In order to understand each student's perception towards Anchored Instruction, the researcher conducted a 

perception interview with each student. The researcher explained each statement clearly to the students while 
conducting the interview. The interview questions were comprised of 10 items.  The data were collected through 
students’ responses. 

3.4.3 Pre- and Post-tests 
The achievement tests consisted of 10 questions, the researcher asked the questions and each student 

answered. The teacher assessed the students’ performance according to the rubrics. Pre-test was conducted at the 
beginning of the study and post-test was conducted at the end of the study. The students were asked to speak on the 
same questions. Ten questions were used to test students' ability to organize simple sentences. 

3.4.4 Classroom observation form 
 Observation is a method of collecting qualitative data in a research through systematically recording the 

behaviors of the participants during the activity. It helps a researcher to understand the participants’ feelings through 
their behaviors (Subba, 2016). The classroom observations were carried out with the help of two colleagues who had 
teaching experience in Chinese, during the intervention of the speaking lessons. The observers observed in the third 
and last session. 
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4. Results 
4.1 Quantitative Data Analysis 
The first research objective is to examine the effectiveness of Anchored Instruction in improving travel 

agency staffs’ Chinese speaking skills. Pre-test (before the research) and Post-test (after the research) were conducted 
to the participants to examine the outcomes. Individual participant’s scores of Chinese speaking in Pre-test and Post-
test were compared by grouping into five categories; 4.21-5.00 = Excellent, 3.41-4.20 = Very Good, 2.61-3.40 = 
Good, 1.81-2.60 = Fair, 1.00-1.80 = Poor. From the pre-test and post test results by the analysis with a mean score 
and standard deviation found that  Pre-test scores’ were in a fair level as mean score of 2.34 (S.D. = 0.243). By the 
analysis of each aspect, it was found that four aspects were in a fair level and only one aspect (content) was in a good 
level. Post-test of Chinese language on the overall aspects was found in a fair level as the mean score of 2.55 (S.D. = 
0.148). By analyzing each aspect, it was found that three aspects were in the fair level and two aspects (content and 
fluency) were in a good level. The overall four aspects of assessment –vocabulary, fluency, pronunciation and 
comprehension,  each aspect of Chinese language skills showed a higher average score in the post-test  than that of 
in the pre-test. It suggested that anchored instruction in students’ lesson was effective in improving their Chinese 
speaking skills. 
 

Table 4.1Pre-test and Post-test: Paired Samples T-Test 
Comparison Pretest Posttest Mean 

difference 
t P-value 

 
Overall 4 
aspects 

X  S.D. X  S.D. 0.21  
-4.825 

 
.000* 2.34 .243 2.55 .148 

Significance level: p < 0.05 
 
4.2 Qualitative Data Analysis 
4.2.1 Perception Interview Analysis 
The second objective of the study was to find out the students’ perception on the use of anchored instruction 

in Chinese speaking learning. Content analysis was used to analyze qualitative information from the interview of 
each participant. Open-end 10 questions were used with 15 students. Each question and the answer resulted from the 
interview was analyzed. It revealed that the use of anchored instruction in classroom made learning fun, exciting and 
joyful. It also motivated participants to speak Chinese and helped to develop their confidence in speaking Chinese. 
Participants expressed that the contents of class like dialogues, rich vocabulary, good pronunciation and involvement 
of audio-visual senses attracted participants’ attention in learning and gave them a new learning experience. 
Therefore, from the results of the perception interview, the researcher concluded that students had positive perception 
towards the use of anchored instruction in improving Chinese speaking skills. 
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4.2.2 Classroom Observation Data Analysis 
The prime purpose of the classroom observation was to supplement and confirm the findings of the 

quantitative data. The data collected were analyzed using content analysis.Participants were observed participating 
actively in anchored instruction class. It was found that the participants were enjoying the lesson, motivated to share 
their ideas, trying to speak Chinese during the activities. Furthermore, the participants’ confidence in speaking 
Chinese was boosted over the time when the anchored instruction was used. Hence, the result of classroom 
observation proved that the use of anchored instruction was effective in improving Chinese speaking skills. 

   

5. Discussion 
This study had two major findings. The first outcome was that the use of anchored instruction was effective 

in improving students’ Chinese speaking skill. The second finding was that students had positive perception towards 
the use of anchored instruction which was effective in improving students’ Chinese speaking skills. 

5.1 Improving Chinese Speaking Skills 
The first finding from this study was the improved Chinese speaking skills of the travel agency’s staff. The 

study showed significant difference in the performance of the post-test compared to that of the pre-test. The means 
of the pre-test and the post-test were 2.34 and 2.55 respectively showing a difference of 0.21 and a significant p-value 
of 0.000 (p<0.001), standard deviation were used to test hypothesis and compare the different of the result of Pre-test 
and Post-test. The post-test result observed a smaller increase in the scores. Such increase in the post-test scores and 
the enhancement of Chinese speaking skills was attributed to providing anchored instruction for Chinese speaking 
learning. 

5.2. Participants’ perception 
The second finding was that the students had a positive perception after using anchored instruction. It was 

in line with the finding of Shi Yuanyuan (2014) who conducted a study on “Elementary oral Chinese as a foreign 
language classroom teaching strategy” and conducted that anchored instruction in raising students’ enjoyment in 
learning, participation in Chinese speaking and sharing their knowledge. The study also found that participants 
exhibited a relative good level in anchored instruction classroom which helped to enhance their speaking skills and 
stimulated them to be more interactive. Also it was observed that students encouraged themselves in boosting 
confidence and removing fear of making mistakes while speaking Chinese. 

 
6. Conclusion and Recommendations 
6.1 Conclusion 
This study researched the teaching technique to develop Chinese speaking skills of adults at one travel 

agency in Bangkok, using anchored instruction. The population consisted of 15 students (all Thai employees of this 
travel agency) at this travel agency, the study aimed to (1), examine the effectiveness of anchored instruction in 
improving participants’ Chinese speaking skills and (2), find out the participants’ perception towards the use the 
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anchored instruction in improving Chinese speaking skills. The quantitative data were collected through achievement 
test and the qualitative data were collected through classroom observation and perception interview. The following 
conclusions were drawn after analyzing the data collected through mixed-methods. 

6.1.1. The Result of Achievement Test 
The first objective of the study was to examine the effectiveness of anchored instruction in improving 

students’ Chinese speaking skills. Pre-test (before the research) and Post-test (after the research) were conducted to 
the sample group to examine the outcome. It was found that in the overall aspects and each aspect of Chinese language 
skills showed a higher average score in the post-test higher than in the pre-test, it suggested that anchored instruction 
in students’ lesson was effective in improving their Chinese speaking skills in some aspects. 

6.1.2. The Result of the Classroom Observation Data Analysis 
The prime purpose of the classroom observation was to supplement and confirm the findings of the 

quantitative data. The data collected were analyzed using content analysis.Participants were observed participating 
actively in anchored instruction class. It was observed that participants were enjoying the lesson, motivated to share 
their ideas, trying to speak Chinese during the activities. Furthermore, it was observed that participants’ confidence 
in speaking Chinese was boosted over the time when the anchored instruction were used. Hence, the study concluded 
that the result of classroom observation supported the finding of qualitative data collected through classroom 
observation proving that the use of anchored instruction in improving Chinese speaking skill. 

6.1.3. The Result of Perception Interview 
According to the perception interview, most interviewees said that the anchor instruction helped them 

established a learning model. Five fixed learning steps help them learn by themselves, it benefit for them to become 
an independent learners after class, it is very significant for adult learners. 

Therefore, from the result of the perception interview, the researcher concluded that students had positive 
perception towards the use of anchored instruction in improving Chinese speaking skills. 

 
6.2 Recommendations for Chinese Teachers 
(1)  Teachers should try to use anchored instruction to motive students and let students practice the situations 

by themselves. Interruption by the teacher need not happen every time that they make mistakes. 
(2)  Renewing the teaching concept and give play to the main role of students. Under the guidance of the 

anchored teaching mode, teachers should give students enough time to think and provide a lot of practice opportunities 
in the oral classroom. The teacher should be the designer, participant and facilitator of the oral class.  

(3) When designing a Chinese oral class activity, teachers should create a real situation for students 
according to the theme of the textbook, and visually display the theme of the textbook to achieve the purpose of 
stimulating students' learning motivation and creating a relaxed classroom atmosphere. 
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(4)  Teachers should change the single evaluation method and pay attention to formative evaluation. When 
teachers evaluate the teaching effect of anchored instruction teaching, teachers should pay attention to observe the 
students' learning process, record the students' gains and deficiencies in the learning process, and combine the 
summative evaluation with the formative evaluation. 

 
6.3 Recommendations for Future Study 
(1) The study was limited to a section of 15 Thai adult students. For further studies, similar research can be 

conducted to a bigger sample size and different grade levels. 
(2) To have more reliable and significant results, the future studies need to be carried out over a longer 

period of time. 
(3) This study focused only on students' perception. Therefore, it is recommended that future studies can be 

conducted to find out the opinion of teachers in using anchored instruction in Chinese speaking class. 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were to (1)  study the effectiveness of using drawings to enhance Chinese 

vocabulary skills in P-3 Thai students and (2) investigate P-3 Thai students’ satisfaction towards using drawings to 
enhance Chinese vocabulary skills. Mixed methods were employed and 1 section of 32 P-3 Thai students was 
involved in the study using a clustered random sampling method. Four lesson plans of 100 minutes each (1 Lesson 
Plan = 2 Sessions) and drawings were used and taught 8 sessions (2 sessions per week) with the sample group within 
the time period of a month.   The researcher collected the quantitative data through achievement tests , satisfaction 
questionnaire and collected the qualitative data through classroom observation (CO) . The result showed that 
application of drawings enhanced P-3 Thai students' Chinese vocabulary skills. The mean of the pretest was 13.03 
while that of the posttest was 18.28 with a difference of 5.25. The mean of satisfaction questionnaire was 2.63, the 
SD of satisfaction form was 0.39. The students’ satisfaction was high towards application of drawings to enhance 
Chinese vocabulary skills. Analysis of the qualitative data of classroom observation supported that the drawings 
played an effective role in enhance Chinese vocabulary skills in P-3 Thai students.   

 
Keywords:  Drawings, Chinese vocabulary skills, Learning achievement, Learning satisfaction    
 

1. Introduction 
  China has over 5000 years of history and recognized as one of the nests of human civilization, as the world's 
most populous country, reached a total population of 1.38 billion  in 2016. In 2011, China joined the World Trade 
Organization and overtook the United States in 2013 to become the world’s largest trading nation. Also as the second 
largest economy and the leader in global trade. In recent years, the growth of China has successfully boosted the 
Chinese language to be studied by people from different language-speaking societies. The Chinese language has 
become the most preferred second or third language among non-Chinese native novices due to the great development 
of China and global economic change (Li, 2016).  

https://www.statista.com/statistics/263765/total-population-of-china/
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In 2015, Grenfell & Harris stated that Mandarin has become a major foreign language in the ranking of 
world languages. In addition, Chinese is becoming a popular foreign language for students around the globe. it is 
currently more important than German and French.   

According to Myers (2015), based on Statista databases, Chinese, the official language used in China, 
Taiwan and Singapore, was the second most widely spoken language. By 2019, the number of Chinese speakers rose 
drastically.There were around 1.4 billion native Chinese speakers at the time of survey, which were nearly three times 
higher than their English-speaking counterparts. Clearly, Chinese is becoming a popular foreign language for students 
around the globe. 

According to data published by the International School Association of Thailand (ISAT) in 2016, there are 
120 international schools in Thailand and 32 of them have Chinese subjects and 17 schools take Chinese language 
education as one of their main subjects (International School Association of Thailand, 2016). 

Teaching young learners is a different phenomena, different from teaching adults as Öztürk (2007) stated 
the mood of the young learners alter in every minute, and their attention span is limited as well, and it requires a great 
effort. Teaching a foreign language to young learners has some differences from teaching adults. Young children are 
still learning how to concentrate and they tend to change their mood every ten minutes. More creative activities are 
required to gain their attention. Therefore, foreign language teachers have to choose interesting activities for them 
and foreign language teacher candidates should learn the correct methods and techniques during their training period. 
(Binnur, 2017) 

Vocabulary knowledge is essential in learning and teaching a foreign language, it would be impossible to 
learn any language without its lexis.Wilkins’s (1972) point of view who stated that ‘‘There is not much value in being 
able to produce grammatical sentences if one has not got the vocabulary that is needed to convey what one wishes to 
say … While without grammar very little can be conveyed, without vocabulary nothing can be conveyed. Linse 
(2005) states that young learners’ vocabulary development is an important aspect of their language development. 

Mustafa Altun(2015) mentions that vocabulary is an important part of foreign language teaching and 
learning process. Vocabulary can be taught via drawing. Drawing objects on the board is very exciting for the learners 
in that it allows students to easily acquaint themselves with new vocabulary and quick memorization. According to 
Kendrick (2004), drawings can be an effective communication tool in early education.  

The main purpose of this study was to investigate the role drawings might play in improving children’s 
Chinese vocabulary. It intended to reveal the relationship between children’s drawings and their Chinese vocabulary 
skills through incorporating drawings in children’s early language learning. 
 

2.Research Objectives 
2.1 To study the effectiveness of using drawings to enhance Chinese vocabulary skills in P-3 Thai students. 
2.2 To investigate P-3 Thai students’ satisfaction towards using drawings to enhance Chinese vocabulary 

skills. 
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3.Research Methodology 
3.1 Research Design 
The researcher used the mixed-methods to carry out the study. The data were collected from the instruments 

including pre-test, post-test, learning satisfaction questionnaire and classroom observation. The validity of the 
research instruments were evaluated by three experts. The Item Objective Congruence (IOC) was used to evaluate 
the items correspondence with the objectives based on the score +1, 0 and -1.The value for all  items was above 0.67. 

3.2 Population and sample of the study 
Population: The population of the study consisted of 3 sections of 94 P-3 Thai students studying in one of 

the International Schools in Pathum Thani, Thailand. All students studied Chinese with their native speaker teachers. 
There were 32 students each in 2 sections and 30 students in 1 section. Students were in the age range of 8-9 years 
old with mixed genders and mixed abilities. 

Sample: Researcher used a cluster random sampling to select a section of the population. There were 32 
students in one section consisting mixed ability group chosen for the purpose of the study, comprised of 9 male 
students and 23 female students; ages from 8-9 years old.  

3.3 Research Instruments  
3.3.1 Lesson Plans 

The researcher developed four Lesson Plans of 100 minutes each (1 Lesson Plan = 2 Sessions) incorporating 
drawings were used in the class. The researcher taught 8 sessions (2 sessions per week) in the sample group in a 
duration of 1 month. 

Lesson Plan 1: 
Food and drinks (vocabulary about 
food and drinks) 

Session 1: 
Vocabulary about food and drinks :   
果汁fruit juice 
牛奶 milk 
糖果candy,  
巧克力chocolate 

 
Jan, 2019 

Session 2: 
Students will draw pictures about food and 
drinks. 

 
Jan, 2019 

 
Lesson Plan 2: 
Fruits (vocabulary about fruits) 

Session 1: 
Vocabulary about fruits :   
菠萝pineapple 
苹果 apple 
香蕉 banana 
榴莲 durian 

 
Jan, 2019 
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Session 2: 
Students will draw pictures about fruits. 

Jan, 2019 

Lesson Plan 3: 
Chinese food (vocabulary about 
Chinese food) 

Session 1: 
Vocabulary about Chinese food :   
包子steamed stuffed bun 
面条 noodle 
火锅 hot pot 
米饭 rice 

Jan, 2019 

 Session 2: 
Students will draw pictures about Chinese food. 

Jan, 2019 

Lesson Plan 4: 
Snacks and Chinese food ( 
vocabulary about snacks and 
Chinese food) 

Session1: 
Vocabulary about snacks and Chinese food :   
薯条French fries 
汉堡包hamburger 
冰淇淋ice cream 
饺子dumplings 

Feb, 2019 

Session 2: 
Students will draw pictures about snacks and 
Chinese food. 

Feb, 2019 

 
The vocabulary was selected from Experiencing Chinese (Compilation of the International Centre for 

Language Research and Development, Published in 2008) the P-3 students’ Chinese textbooks .  
3.3.2 Achievement Tests 
In this research, the researcher used achievement tests as the main instrument. The Achievement Test 

consisted of 32 pictures. In Part 1, the students wrote the letter A,B......or P in (  ) for the correct picture. In Part 2, 
the students were asked to use this sentence pattern“这是......” to introduce the following pictures. 

 
 3.3.3 Satisfaction Questionnaire 
The researcher administered Questionnaire to collect data to determine P-3 Thai students’ satisfaction with 

application of drawings to enhance Chinese vocabulary skills. The questionnaire comprised of 10 items. The 
questionnaire collected data through Likert Scale with 3 points ranging from, disagree to agree; 1=Disagree(unhappy 
expression), 2=Neither agree nor disagree(ordinary expression), 3=Agree(happy expression). Wright and Asmundson 
(2003) who changed the original 5-point Likert scale response format to a 3-point format to make it more easily 
understood by children.  
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Level of opinion Scores Scale for means Description 
Agree 3 2.34 - 3 High 

Neither agree nor disagree 2 1.67 - 2.33 Moderate 
Disagree 1 1 - 1.66 Low 

 
3.3.4Classroom Observation (CO) Form 
Classroom Observation (CO) Form was used to collect qualitative data.Two sessions (2nd and 8th) were 

observed by a Chinese teacher during the session and collected qualitative data to examine effectiveness of application 
of drawings could enhance the effectiveness of P-3 Thai students' Chinese vocabulary skills.  

  
4. Results 

4.1 Quantitative Data Analysis 
4.1.1 Data Analysis of Students’ Learning Achievement  
To answer the first research question , “Would there be any effectiveness of using drawings to enhance 

Chinese vocabulary skills in P-3 Thai students?”, Pre-Test and Post-Test were conducted using the same paper 
(questions in different order) to the sample group. 
 

 
 

Figure 1 Individual students’ pre-test and post-test scores 
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Figure 1 shows the students’ pre-test and post-test scores as well as their score improvement. It exhibited 
that 28 out of 32 students had improvement in their learning achievement in the post-test. The improvement scores 
ranged from 1 point as the lowest to 14 points as the highest. The maximum improvement had been shown by student 
No. 24 with 14 points increased in the post-test. 
 
Table 1 The comparison of the pre-tests and post-tests. 

Pre-test Post-test Mean Difference 
Mean SD Mean SD 18.28-13.03=5.25 
13.03 6.82 18.28 7.00 

 

Adapted from Kangas(2017) 
The scores of the students’ pre-tests and post-tests were analyzed and compared in terms of mean and 

standard deviation(SD) . From the tables above, the mean scores of pre-test and post-test were 13.03 and 18.28 
respectively, resulting in the mean difference of 5.25.  

4.1.2 Data Analysis of Satisfaction Questionnaire 
To answer the second research question., Would there be any high level of satisfaction with using 

drawings to enhance Chinese vocabulary skills inP-3 Thai students ? Satisfaction Questionnaire was used for 
quantitative data collection(after the intervention). The data were analyzed with a computer program. 
Table 2 The analytic results of the satisfaction questionnaire: 

Item Mean SD Level of Satisfaction 
Satisfaction 

questionnaire 
2.63 0.39 High Satisfaction 

 

According to the data, the mean of satisfaction questionnaire was 2.63, the SD of satisfaction form was 
0.39, the level of satisfaction was high. 

4.2 Qualitative Data Analysis  
4.2.1. Analysis of Classroom Observation 
In total of two sessions (2nd and 8th) were observed with the help of a peer teacher to supplement the 

quantitative data to answer the research question 1.3.1., “Will there be any effectiveness of using drawings to enhance 
Chinese vocabulary skills in P-3 Thai students?” The overall data were organized and interpreted in two core themes: 
(1) Classroom Participation,  (2) Mastering Chinese vocabulary. 

Classroom observation revealed that students actively followed the teacher’s instructions and they were 
interested in drawings. It was observed that the participants were enjoying the lesson.The participants were found 
happy to show their works. The increase in numbers of participants actively participating in drawings depicted that 
the use of drawings  had a positive effect on students' learning Chinese vocabulary. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X1630943X#!
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5. Discussion 
The results of Pre-test and Post-test revealed that application of drawings enhanced P-3 Thai students' 

Chinese vocabulary skills. Mustafa Altun(2015) also found that drawing objects on the board was very exciting for 
learners in that it allowed students to easily acquaint themselves with new vocabulary and quick memorization.  

The result of satisfaction questionnaire data showed P-3 Thai students’ satisfaction was high towards 
application of drawings to enhance Chinese vocabulary skills. However, the researchers found that many students did 
not read the questionnaire carefully. Some students got the questionnaires and quickly selected all the satisfactory 
options. Some students drew noses, eyebrows, ears or tears on the expression symbols. So for younger students, 
questionnaires may not be an appropriate method of investigation. 
 
6. Conclusion and Recommendations 

6.1 Conclusion 
There were 28 out of 32 students had improvement in their learning achievement in the post-test. The 

improvement scores ranged from 1 point as the lowest to 14 points as the highest. The mean score of the post-test 
(18.28) was higher than that of the pre-test(13.03). The findings of the students' improved post-test scores confirmed 
the first hypothesis which stated that application of drawings can enhanced P-3 Thai students' Chinese vocabulary 
skill. 

The second objective of the study was to investigate P-3 Thai students’ satisfaction towards application of 
drawings to enhance Chinese vocabulary skills. 

According to the results, the mean of satisfaction questionnaire was 2.63, the SD of satisfaction was 0.39, 
the level of satisfaction was high. The students’ level of learning satisfaction in Chinese knowledge category was 
regarded as of the High level with the average mean score of 2.61 and SD of 0.51.The students’ level of learning 
satisfaction in Teaching Method category was regarded as of the High level with the average mean score of 2.65 and 
SD of 0.49. 

Also, the result of satisfaction questionnaire data had matched with the hypothesis that P-3 Thai students’ 
satisfaction is high towards application of drawings to enhance Chinese vocabulary skills. 

6.2 Recommendations 
Based on the findings and conclusions made from the study, the following recommendations are proposed;  
Recommendations for Implementation   
1) The use of drawings has been found to enhance the Chinese vocabulary skills of primary three students. 

Therefore, the use of this technique should be encouraged in teaching Chinese vocabulary in the other 
levels too.  

2) Drawings can be used in teaching other subjects such to examine if the technique bring similar outcomes.   
           3) Teachers can employ drawings in enhancing Chinese writing skills.  
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Recommendations for Future Research   
1) This study was limited to a class of 32 P-3 of an International school. Further research is recommended with 

different grade levels and a larger sample size.   
2)  This study was constrained by time and was carried out within a month of experimental teaching, the 

researcher recommends further research to be conducted for a longer period in order to acquire more 
reliable and significant study result.    

3) Similar study can be carried out in different class levels in different geographical areas. This will further 
help in validating the effectiveness of drawings and the findings presented in this study.  
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ABSTRACT 
Mixed-methods embedded research design was adopted to the study of Chinese university students’ 

perceptions towards Thai language in Yunnan province, China. The study was carried out in three universities in 
Yunnan province of China. In the first academic semester of 2019, each of three universities, 100 Thai major students 
were selected for questionnaire survey, according to the accessibility and the given consent. In addition, 10 students 
from each university were asked to volunteer for a focus group interview. 

The researcher conducted the questionnaire to gather quantitative data and focus group interview was 
employed to garner qualitative data.  Descriptive statistical analysis of the quantitative data showed that the total 
students’ perception level items were considered as of a high level. The content analysis on qualitative data spelt out 
the students’ positive perceptions towards Thai language and students' expectations and suggestions for Thai language 
teaching. 

Considering the encouraging outcomes, future researchers are recommended to initiate further studies to 
improve the quality of Thai teaching and learning in China. 
Keywords:  perceptions towards Thai language, questionnaire, focus group interview 
 
1. Introduction 

In recent years, the rapid development of economic and trade relations between China and Thailand has 
presented an unprecedented favorable trend. In 2010, the China - ASEAN free trade area was fully established. 
Thailand implemented zero tariffs on 90% of the products imported from China and China exempted tariffs on 93% 
of the products imported from ASEAN. China became Thailand's largest exporter and its second-largest trading 
partner. China-Thailand bilateral trade has great complementarities and broad prospects for development. Under the 
principle of economic mutual benefit and equality, China and Thailand have established a comprehensive strategic 
cooperative partnership. High-level political exchanges have become increasingly frequent, cultural exchanges have 
become increasingly frequent, non-governmental contacts have increased, and tourism have become increasingly 
prosperous. This situation determines that the two countries must accelerate bilingual teaching, that is, China must 
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cultivate more professionals who are proficient in the Thai language, and Thailand must also accelerate the training 
of more professionals who are proficient in the Chinese language, so as to adapt to the development of the current 
situation (Duan, & Zhao, 2014).  

In recent years, the Thai language has developed rapidly in Yunnan province due to the its superior 
geographical and long historical links with Thailand. According to the development status of minority language 
talents in Yunnan province. The training of minority language talents in Yunnan province has achieved remarkable 
results, showing the features of fast growth of the learning scale, rapid improvement of teachers, rapid formation of 
disciplines and majors, rapid development of curriculum materials, rapid update of school resources, multiple training 
modes and strong social service ability. There have been 56 public foreign language teaching and research offices of 
minor languages in colleges and universities started, displaying the regional economic and social development of a 
large number of excellent personnel in minority language. Yunnan University, Yunnan University for nationalities 
and Yunnan normal university have successively set up a master's degree authorization center for first-level foreign 
language and literature (Deng, 2014). 

Although the personnel training mode of Yunnan minor languages has made great achievements, it has also 
explored a talent training road with unique advantages and its own characteristics in the practice of education. 
However, the current development situation still has certain problems and predicaments (Qin, 2014). This has mainly 
manifested from the following aspects: 

 (1) The number of students has increased dramatically, and the learning purpose of students is not clear.  
(2) Insufficient teaching staff. 
(3) It is very difficult for the undergraduates trained to quickly fit into the translation role, and the quality of 

graduates cannot meet the corresponding requirements. 
(4) Education is still in a starting state in the course setting, course arrangement and investigation. 

In view of the above problems, it is an important direction and basic path of its reform to improve the quality 
of minority language talents and enhance their own competitiveness.  

From the reasons mentioned above, the researcher would like to study the Chinese university students’ 
perceptions towards Thai language in Yunnan Province, China. The study results would be beneficial in improving 
teaching and learning Thai language in the future. Also, these would help teachers and all stakeholders to design more 
suitable curricula and instructions of Thai language for more effective outcomes in the future. 
 

2.  Research Objective 
To study the university students' perceptions towards Thai language in Yunnan Province, China. 

 
3. Research Methodology 

Mixed-methods was a type of research methodology which embedded qualitative data and quantitative data 
in a study. Regarded the research objective, the mixed research methods integrating both quantitative and qualitative 
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approaches were adopted in this study. The study adopted two types of technique: questionnaire and focus group 
interview. This was adapted from Motivation toward English Language Learning of Thai Students Majoring in 
English at Asia-Pacific International University by Nakhon & Tantip (2012). The questionnaire was used to collect 
data for answering the research question and the focus group interview questions were conducted in order to give 
insight into the thought processes underlying their learning reasons and objectives of choosing Thai language major.  

In this study, the questionnaire consisted of two parts as follows: The first part included the participants’ 
background information. This was used to collect the students basic information such as their genders, their 
nationality or ethnic group background. The second part of the questionnaire was for students perceptions towards 
Thai language. The questionnaire consisted of the questions regarding learning reasons and objectives of choosing 
Thai major.  

After the questionnaire survey, the researcher conducted the focus group interview with 30 Thai major 
students from three universities in groups. The interview questions followed literature theoretical designed questions. 
The question included students' family background, attitudes towards Thai language, and learning reasons and 
objectives of choosing Thai major. Focus group interview questions contained 10 items and the students were asked 
to answer all the questions in details. 

In this study, the researcher selected three universities as the research respondents according to the 
accessibility and the given consent. The three universities were: Yunnan Nationality University, Yunnan University 
Dianchi College, and Dianxi Normal University of Science and Technology. In each of three universities, 100 Thai 
major freshmen and sophomore students were selected for questionnaire survey. According to Sarah and Rosalind 
(2013), the most advantageous number of students for questionnaire should be more than 50 students since this 
number shows the experience of planning and structuring interviews. In addition, 10 students from each university 
were voluntarily selected for a focus group interview. Ten students from each university were divided into 2 groups, 
5 students in each group. There were 6 groups in total. 

 
4. Results 

According to the research objective, the questionnaire was used as a quantitative data collection tool to 
study the university students' perceptions towards Thai language major in Yunnan Province, China. In this study, the 
questionnaire consisted of two parts, the first part was the student general information. The second part of the 
questionnaire was for students perceptions towards Thai language. A total of 300 Thai majors’ students were 
investigated in this questionnaire. 

The student general information included four parts: genders, level of study, nationality, birth place. The 
results as shown in Tables below: 
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Level of Study 
Freshman 125 

Sophomore 175 
Total 300 

 

Nationality 
Chinese 254 
Others 46 

Total 300 
 

Birth Place 
Yunnan 208 
Others 92 

Total 300 
 

The questionnaire items for the university students' perceptions towards Thai language major were divided 
into two categories: Learning Reasons, and Learning Objectives. A total of 29 perception items were surveyed in this 
questionnaire and collected as one of the research data through the interpreting procedure designed by Degang (2010) 
with five points ranging from, strongly agree to strongly disagree; 5 = strongly agree, 4 = agree, 3 = moderate, 2 = 
disagree, 1 = strongly disagree.  

To interpret the mean score for students’ motivational level, the researchers adopted the interpreting 
procedure designed by Degang (2010) as shown in Table below: 

Scale Answer Perception Level Score Range 

5 Strongly agree Highest  4.50 - 5.00 

4 Agree High 3.50 - 4.49 

3 Moderate Medium 2.50 - 3.49 

2 Disagree Low 1.50 - 2.49 

1 Strongly disagree Lowest  1.00 - 1.49 
 

The results of quantitative data and interpretation of students’ perceptions towards Thai language major of 
questionnaire items in Learning Reasons as shown in Table below: 

 

Gender 
Male 32 

Female 268 
Total 300 
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No. Items 
Mean 
(x) 

SD 
Level of 

Perception 

5 
I study Thai because it will make me a more knowledgeable 
person. 

3.54 0.09 High 

6 
I study Thai because it will help me to better understand the 
ways of life of native Thai speakers. 

3.44 0.10 Medium 

8 
I study Thai because it will help me to associate with foreigners 
and learn about their values and beliefs. 

3.45 0.10 Medium 

9 
I study Thai because other people will respect me more if I 
know a foreign language. 

3.34 0.12 Medium 

10 I study Thai because it will help me to further my studies. 3.27 0.12 Medium 
13 I study Thai because it will help me when I travel abroad. 4.00 0.17 High 
15 I study Thai because Thai people are kind and cheerful. 2.83 0.12 Medium 
16 I study Thai because I enjoy watching Thai news and movies. 3.54 0.12 High 

17 
I study Thai because I enjoy reading Thai books, articles, 
newspapers, and magazines. 

2.70 0.09 Medium  

19 I study Thai because it is an important tool for communication. 3.61 0.17 High 

20 
I study Thai because I like the culture and traditions of 
Thailand. 

3.62 0.10 High 

21 
I study Thai because the employment prospect of Thai language 
major is very good. 

3.56 0.14 High 

22 My choice to learn Thai is the opinion of my parents. 2.49 0.19 Low 

23 
I study Thai because Thai language major is very popular in 
Yunnan. 

4.10 0.17 High 

26 I study Thai because I have friends who learn Thai. 3.44 0.12 Medium  

28 
Southeast Asian minority languages are developing increasingly 
prosperous in Yunnan, so choosing Thai major is in line with 
the development trend. 

4.55 0.21 Highest  

Total 3.47 0.13 Medium  
 

The students’ level of perception in this category was regarded of the medium level with the total mean 
(x) score of 3.47, and SD of 0.13. Among them, only one item was rated in the highest level, that was Item 28, 
(x)=4.55, “Southeast Asian minority languages are developing increasingly prosperous in Yunnan, so choosing 
Thai major is in line with the development trend.” And in this category, the low level was rated for Item 22 (x)=2.49, 
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“My choice to learn Thai is the opinion of my parents.” Seven items (Item 5 (x)=3.54, Item 13 (x)=4.00, Item 16 
(x)=3.54, Item 19 (x)=3.61, Item 20 (x)=3.62, Item 21 (x)=3.56, and Item 23 (x)=4.10) were rated in the 
high level. And the other seven items were rated in the medium level. 

The results of quantitative data and interpretation of students’ perceptions towards Thai language major of 
questionnaire items in Learning Objectives as shown in Table below: 

No. Items 
Mean 
(x) 

SD 
Level of 

Perception 

1 
I study Thai because I would like to understand the Thailand 
culture and tradition. 

3.87 0.15 High 

2 
I study Thai because I would like to read Thai stories, novels, 
and literature. 

4.06 0.15 High 

3 
I study Thai because I would like to participate more freely in 
activities among other groups who speak Thai. 

2.73 0.09 Medium 

4 
I study Thai because I would like to get an ideal job in the 
future. 

4.07 0.16 High 

7 
I study Thai because I would like to easily make friends with 
foreigners. 

3.52 0.10 High 

11 
I study Thai because I would like to search for information and 
materials in Thai on the Internet. 

2.84 0.10 Medium 

12 
I study Thai because I would like to be open-minded and 
friendly like native Thai speakers. 

3.15 0.10 Medium 

14 I study Thai because I would like to achieve at school. 3.00 0.09 Medium 
18 I study Thai because I would like to earn a university degree. 4.44 0.22 High 
24 I study Thai because I would like to be a Thai teacher. 3.47 0.07 Medium 
25 I study Thai because I would like to be a tour guide. 4.15 0.17 High 

27 
China and southeast Asian countries are developing 
increasingly closely. I study Thai because I would like to 
understand southeast Asian countries. 

4.37 0.21 High 

29 
I study Thai for the purpose of entering the university campus. 
There is no special reason. 

2.32 0.13 Low 

Total 3.54 0.13 High 
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The students’ level of perception in this category was regarded of the high level with the total mean (x) 
score of 3.54, and SD of 0.13. Among them, seven items (Item 1 (x)=3.87, Item 2 (x)=4.06, Item 4 (x)=4.07, 
Item 7 (x)=3.52, Item 18 (x)=4.44, Item 25 (x)=4.15, and Item 27 (x)=4.37) were rated in the high level. And 
five items (Item 3 (x)=2.73, Item 11 (x)=2.84, Item 12 (x)=3.15, Item 14 (x)=3.00, and Item 24 (x)=3.47) 
were rated in the medium level. In addition, only one item was rated in the low level, that was Item 29, (x)=2.32, 
“I study Thai for the purpose of entering the university campus. There is no special reason.” 

According to the research objective, the focus group interview was used as a qualitative data collection tool 
to study the university students' perceptions towards Thai language major in Yunnan Province, China. For the 
interview section, interview questions contained 10 items, and 30 respondents were interviewed in a native Chinese 
language. The interview was recorded, then transcribed, translated, analyzed, and summarized by the researcher. The 
recordings of the interviews were without any alteration of the content, and the researcher translated them from 
Chinese into English.  

The results of students’ focus group interview were summarized and analyzed according to the thematic 
content as follows. 

• Learning reasons - 
Most of the participants chose to study Thai major on their own initiative or on the recommendation of 

others, and parents of them supported their children in learning Thai. Most of them chose to major in Thai because 
they were interested in Thai, liked Thai, their first impression of Thai language are sweet-sounding, and they wanted 
a better career in the future. And another participants chose to study Thai for other reasons, for example, participants 
knew that learning Thai would not require them to study math, or they were forced to choose Thai major. 

• Learning objectives - 
Most of the participants want to engage in Thai related jobs after graduation, such as Thai teacher, Thai 

translator, guide and so on, most of them believed that Thai would help them find a job related to Thai in the future, 
but a small number of participants said that only knowing Thai would be limited for future development, and they 
lacked some skills in other aspects. And in addition to the work related to Thai after graduation, some of the 
participants expressed their intention to pursue a master's degree after graduation. 

• Expectations and suggestions - 
Some participants expressed that the current learning pressure was relatively high, which had a negative 

impact on their learning. They hoped that the teacher could change the teaching method, study in a relaxed and 
interesting learning environment, and reduce the learning pressure. And they also hope that teachers could create 
more language environment by playing audio, communicating in Thai or organizing professional activities in class, 
so that students can know more about the culture of Thailand, deeply understand the language thinking of Thai people, 
and achieve the purpose of enhancing students' interest in learning. 
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In addition to, in universities in Yunnan province, the teaching model of Thai major adopts the "2+1+1" 
training mode, that is in the third year, students will exchange to study in a university in Thailand for one year. For 
this mode, most participants expressed satisfaction, and hope to have more time to study in the university of Thailand, 
deeper into the Thai language environment. They would prefer to study in Thailand for two years. 

 

5.  Discussion 
Based on the findings in this section, these perceptions included the reasons why students chose Thai major 

and the goals they wanted to achieve in learning Thai. In addition, the participants gave valuable suggestions on the 
current Thai language learning environment and teachers' teaching methods, which would be of great reference value 
for Thai teaching in the future. 

According to the results of questionnaire survey, the above finding would be corresponding to the study by 
Xiang (2015). With the frequent trade between China and Thailand, education cooperation between China and 
Thailand is flourishing, and more and more Chinese students choose to study in Thailand. With the favorable 
geographical position of Yunnan province and the policy support of the government, the Thai language major has 
mushroomed and grown rapidly in Yunnan province. As a new emerging minor language major, more and more 
people are optimistic about the employment prospects of Thai language and choose to study it. Although the Thai 
language major has a short history, it has developed rapidly, and the scope of expertise is very broad.  

According to the results of focus group interview, the above findings would be corresponding to the study 
by Qin (2014). Although the personnel training mode of Yunnan Thai language have made great achievements, it has 
also explored a talent training road with unique advantages and its own characteristics in the practice of education. 
However, the current development situation still has certain problems and predicaments.   

 

6. Conclusion and Recommendations 
Since this study discovered the university students' perceptions towards Thai language major in Yunnan 

Province, and the following suggestions were given to the school administration office of Thai major in Yunnan 
universities based on the suggestions given by the participants. 

1). Recommendation for School Administration 
• Administrators shall strengthen the recruitment requirements for Thai teachers and introduce more high-

quality talents. For example, introducing more Thai teachers with doctoral degrees and rich teaching experience. 
•Administrators should improve the Thai major course setting, course arrangement and investigation. 
• The administrators considered changing the teaching mode of Thai major to 2+2 mode, that is, students 

can study in Thai schools for two years. 
2). Recommendation for Teachers 
• Teachers should pay more attention to students' learning feedback, timely find problems and deficiencies 

in teaching, improve their teaching methods and improve their teaching skills according to the actual situation of 
students. 
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• Teachers should pay more attention to the learning situation of students after class, increase the amount 
of professional course activities, improve students' learning interest, and deepen students' understanding of Thai 
culture. 

• Teachers should constantly improve their knowledge level to adapt to the rapid development of Thai 
teaching. 

3). Recommendation for Future Research 
Based on the findings of this study, the researcher recommends future studies to be considered in the 

following areas: 
1) The study was limited to universities in Yunnan province. Future studies could be 

carried out in other provinces of China. 
2) The study was limited to the Thai major students’ perceptions towards Thai in Yunnan 

province. Future studies can focus on other aspect, such as the current problems in Thai teaching and 
so on. 

3) The study was limited to the Thai major students’ perceptions towards Thai in Yunnan province. Future 
studies can focus on the development and innovation of Thai teaching methods. 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือ 1) ศึกษาความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาจีนก่อน

และหลงัการใชเ้กมค าศพัทป์ระกอบแบบฝึกทกัษะของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  2) ศึกษาความพึงพอใจต่อการ
อ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใชเ้กมค าศพัทป์ระกอบแบบฝึกทกัษะของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง 
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2562 จ  านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่      
1) แผนการจัดการเรียนการสอนการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใช้เกมค าศพัท์ประกอบแบบฝึกทกัษะ  จ านวน  4  
แผนๆ ละ 100 นาที   2) เกมค าศพัทท่ี์ใชป้ระกอบ 4 เกม  3) แบบทดสอบวดัผลการอ่านออกเสียงภาษาจีนใชว้ดัก่อน
และหลงัเรียน จ านวน 1 ชุด 36 ขอ้ 4) แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้กมค าศัพท์ 
จ  านวน 9 ขอ้ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์การวิจยัคร้ังน้ี คือ คะแนนเฉล่ีย ( x ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  ค่าการ
เปรียบเทียบคะ แนนเฉล่ีย (Paired sample t-test) และผลการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group Discussion) 
  ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการเรียนรู้การอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใชเ้กมค าศพัทป์ระกอบแบบฝึกทกัษะมี
ความความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ียก่อนและหลงัการสอนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ก่อนเรียน x = 13.57         
หลงัเรียน x =27.03)  2)  ผลความพึงพอใจต่อการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใชเ้กมค าศพัทป์ระกอบแบบฝึกทกัษะ
พบว่านกัเรียนไดรั้บความรู้ ประโยชน์ และสามารถฝึกการอ่านออกเสียงภาษาจีน เกมและแบบฝึกทกัษะท่ีใชเ้หมาะสม
กบัวยัของผูเ้รียน 
ค าส าคญั: การอ่านออกเสียงภาษาจีน เกมค าศพัท ์แบบฝึกทกัษะ 
 

ABSTRACT 
The objectives of this study were to (1) Examine the ability in reading Chinese pinyin before and after 

using the games, and learning activities for Grade 6 students.  2) find out the learning satisfaction of Grade 6 
students after using games and learning activities. The sample group consisted of 30 students at Grade 6 of a primary 
school, studying in Semester 2 of Academy Year 2019. The research instruments included  1)  four 100 - minute 
Chinese language learning lesson plans using games and learning activities,  2) Four games,  3) pretest and posttest, 
and 4)students learning satisfaction interview. Paired sample t-test and Focus Group Discussion 
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Mean standard devichion and Paried sample t-test and for satisfaction analysis.  
 The results revealed that 1) students’ learning achievement on reading with a game and learning activities 
of Chinese language after using games and learning activities was a higher than the one before using it with a level 

of significance at 0.05; the students’ posttest mean ( x  = 13.57) and the pretest mean ( =27.03) 2) students  had 
positive satisfaction reading with games and learning activities of Chinese language .Ther reported that they were 
able to gain knowledge, benefit and their Chinese reading ability with the suitable learning materials 
Keywords:    games, learning activities, Chinese language 
 
1. บทน า 

ปัจจุบนัไดมี้การยกระดบัให้ประเทศจีนมีฐานะสูงข้ึนในการพฒันาเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาค
ต่าง ๆ ของโลกและมีแนวโน้มท่ีจะขยายกวา้งให้ฐานะในประชาคมโลกอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงภาษาจีนกลายเป็นภาษา
ส าคัญท่ีสุดท่ีหน่ึงของโลก เน่ืองจากเป็นทกัษะพ้ืนฐานท่ีส าคัญในการติดต่อส่ือสาร รวมทั้งการแสดงความคิด 
ความรู้สึก และการแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัผูอ่ื้น โดยเฉพาะผูท่ี้เรียนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ ซ่ึงไม่ใช่ภาษา
ประจ าชาติ   ผูเ้รียนตอ้งให้ความส าคญักบัการอ่านออกเสียง เพราะการอ่านออกเสียงมีความสัมพนัธ์กบัการสะกดค า 
ส าหรับผูท่ี้เรียนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศนั้น การอ่านออกเสียงจะท าให้ผูเ้รียนไดฝึ้กสะกดค าและออกเสียงของ
ภาษานั้นไดถู้กตอ้งและชดัเจน ดงันั้นนักวิจยัทางภาษาบอยด ์(Boyd, C. E. (1970); วรรณีโสมประยรู, 2553:135 อา้ง
จาก อาภาภรณ์ ดิษฐเล็ก, 2556: 1) จึงกล่าวว่า “การอ่านและการสะกดค ามีความสัมพนัธ์กนัในแง่ของการใชท้กัษะทาง
ภาษามากพอสมควร ท าให้สามารถอ่านออกไดถู้กตอ้งและแม่นย  ากว่าค าท่ีเขาอ่านไม่ออก”  ชาวต่างชาติส่วนใหญ่มี
ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาจีนจาก h/k/j/q/x /zh/ch/zh/z/c/s/r/ 12 ตวัน้ี (ตุลยนุสรญ์ สุภาษา และ ฉี เสวียหง, 2560) ซ่ึง
ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีน าการอ่านออกเสียงภาษาจีนท่ีมีปัญหามาท าวิจยัคร้ังน้ี เพ่ือหวงัว่าสามารถช่วยให้นกัเรียนชาวต่างชาติ
มีการพฒันาการอ่านออกเสียงภาษาจีนให้ถูกตอ้งจดัเชนกว่าก่อนสอน 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย   

ระบุวตัถุประสงคห์ลกัของการท างานวิจยัเร่ืองน้ี 
1) เพ่ือศึกษาความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาจีนก่อนและหลงัการใชเ้กมค าศพัทป์ระกอบแบบฝึก

ทกัษะของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใช้เกมค าศพัท์ประกอบแบบฝึกทกัษะของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 

3. การด าเนินการวจิัย  
การด าเนินการวิจัยครังน้ีมีประชากรจากนักเรียนชั้นประถมปีท่ี 6 ท่ีก  าลังศึกษาในปีการศึกษา 2561        

โรง เรียนอนุบาลแห่งหน่ึง จ  านวน 8 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 320 คน กลุ่มตวัอยา่งมาจากนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน มีจ านวน 30 คน ซ่ึงไดม้าโดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม 
(Clustered Random Sampling) กลุ่มตวัอยา่งแบบสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

x
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ต่อการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใช้เกมค าศพัท์ประกอบแบบฝึกทกัษะ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยตรงใช้การ
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แบ่งเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน จ านวน 30 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยนี้มีดังนี้ 1) แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใช้เกมค าศัพท์ 
จ  านวน 4 แผน ได้รับค่า IOC=0.78 2) เกมค าศพัท์ท่ีใช้ประกอบ 4 เกม คือ เกมหาเพ่ือน เกมขับรถไฟ เกมกระซิบ 
(Whisper Game) และเกมสะกดค า (Spelling Game) ไดรั้บค่า IOC=0.90 3) แบบทดสอบการอ่านออกเสียงค าศพัท ์ ซ่ึง
ใชว้ดัก่อนและหลงัเรียน จ านวน 1 ชุด จ านวน 36 ขอ้ไดรั้บค่า IOC=1.00 4) แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจไดรั้บค่า 
IOC=0.80 ต่อเกมค าศพัทข์องนักเรียน มี 10 ขอ้ จ  านวน 1 ชุด ทั้งน้ีโดยมีผูท้รงคุณวุฒิดา้นการสอนภาษาจีนระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 3 ท่านมาช่วยปรับปรุงและตรวจสอบค่า IOC เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ต่อการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใชเ้กมค าศพัทต์ามลกัษณะส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนั  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ1)วิเคราะห์คะแนนความสามารถการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดย ใช้เกม

ค าศพัทโ์ดยหาค่าเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2)หาค่า (Paired sample t-test) โดยวิเคราะห์
ผลต่างคะแนนและเปรียบเทียบความต่างของค่าเฉล่ีย (Mean) ผลต่างคะแนนทางความสามารถการอ่านออกเสียง
ภาษาจีนโดยใชเ้กมค าศพัทก่์อนและหลงัการเรียน   

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 1)วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสัมภาษณ์ผูว้ิจยัโดยใชว้ิธีวิเคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพ 
(Content Analysis) ความพึงพอใจของนกัเรียน 
 
4. ผลการวจิัย  

การศึกษาเร่ือง “การพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใช้เกมค าศัพท์ประกอบแบบฝึกทักษะ” มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบความสามารถการอ่านออกเสียงภาษาจีนก่อนและหลงัการใชเ้กมค าศพัท ์ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  เป็นการวิจัยเชิงก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยเก็บข้อมูลจากนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 30 ชุด ก่อนและหลงัการสอนเพ่ือพฒันาการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใชเ้กมค าศัพท์
ประกอบแบบฝึกทกัษะ  ซ่ึงมีการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 1)ผลการสอบก่อนและหลงัการสอนโดยวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) 2)ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลวดัผลก่อนและหลงัการสอนโดยวิเคราะห์คะแนนผลการ
สอบก่อนและหลงัการสอนดว้ยสถิติเปรียบเทียบ Paired sample t-test ตอนท่ี 3) ผลการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group 
Discussion) ซ่ึงวิธีการให้คะแนนแบบทดสอบ (คะแนนเต็ม 36 คะแนน จ านวน 36 ข้อค าถาม โดยก าหนดระดบั
ความสามารถดา้นภาษาเป็น 5 ระดบั) ดงัน้ี:  

0-7.2 คะแนน  =  ระดบัต ่ามาก    
7.3-14.4 คะแนน  =  ระดบัต ่า  
14.5-21.6 คะแนน  =  ระดบัปานกลาง 
21.7-28.8 คะแนน  =  ระดบัสูง 
28.9-36.0 คะแนน  =  ระดบัสูงมาก 
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วิธีการแบ่งระดบัคะแนน 5 ช่วงระดบัขา้งตน้ อา้งอิงตามความกวา้งของอนัตรภาคชั้นของค่าเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 
7.2 ซ่ึงไดค่้ามาจากการค านวณโดยใชส้มการทางคณิตศาสตร์ (Fisher อา้งถึงในชชัวาล เรืองประพนัธ์, 2539, หนา้ 15) 
คือ ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด หารดว้ย จ  านวนชั้น ดงัน้ี 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด  
     จ านวนชั้น 
 = 36 – 0 
       5 
 =  7.2 
   

ตารางท่ี 1  ผลคะแนนการทดสอบก่อนและหลงัด าเนินการสอนโดยใชเ้กมค าศพัทป์ระกอบแบบฝึกทกัษะ 

นักเรียนล าดับที ่
คะแนนก่อนสอน (Pre-test) คะแนนหลงัการสอน (Post-test) 

คะแนน 
(เตม็ 36 คะแนน) 

แปลผลระดับคะแนน 
คะแนน 

(เตม็ 36 คะแนน) 
แปลผลระดับคะแนน 

1 15 ปานกลาง 25 สูง 
2 13 ต ่า 27 สูง 
3 14 ต ่า 26 สูง 
4 13 ต ่า 25 สูง 
5 15 ปานกลาง 27 สูง 
6 13 ต ่า 25 สูง 
7 13 ต ่า 24 สูง 
8 14 ต ่า 26 สูง 
9 15 ปานกลาง 28 สูง 
10 13 ต ่า 30 สูงมาก 
11 13 ต ่า 31 สูงมาก 
12 14 ต ่า 29 สูงมาก 
13 14 ต ่า 28 สูง 
14 15 ปานกลาง 27 สูง 
15 13 ต ่า 25 สูง 
16 13 ต ่า 27 สูง 
17 15 ปานกลาง 26 สูง 
18 14 ต ่า 29 สูงมาก 
19 13 ต ่า 30 สูงมาก 
20 12 ต ่า 25 สูง 
21 15 ปานกลาง 28 สูง 
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ตารางท่ี 1  ผลคะแนนการทดสอบก่อนและหลงัด าเนินการสอนโดยใชเ้กมค าศพัทป์ระกอบแบบฝึกทกัษะ (ต่อ) 

นักเรียนล าดับที ่
คะแนนก่อนสอน (Pre-test) คะแนนหลงัการสอน (Post-test) 

คะแนน 
(เตม็ 36 คะแนน) 

แปลผลระดับคะแนน 
คะแนน 

(เตม็ 36 คะแนน) 
แปลผลระดับคะแนน 

22 13 ต ่า 26 สูง 
23 14 ต ่า 28 สูง 
24 13 ต ่า 28 สูง 
25 12 ต ่า 27 สูง 
26 14 ต ่า 26 สูง 
27 13 ต ่า 27 สูง 
28 12 ต ่า 25 สูง 
29 14 ต ่า 29 สูงมาก 
30 13 ต ่า 27 สูง 
รวม ค่าเฉลีย่ 13.57 

(S.D. = .935) 

ต ่า ค่าเฉลีย่ 27.03 
(S.D. = 1.752) 

สูง 

 
5. การอภปิรายผล  

1. จากผลการศึกษาระดบัคะแนนก่อนการสอน (Pre-test) และ หลงัการสอน (Post-test) โดยใชเ้กมค าศพัท์
ประกอบแบบฝึกทกัษะ ซ่ึงพบว่า 1) คะแนนก่อนการสอน (Pre-test) ของนกัเรียนมีผลคะแนนจากการประเมินทกัษะ
ดา้นภาษาจีนก่อนการสอนโดยใชเ้กมค าศพัทป์ระกอบแบบฝึกทกัษะอยูใ่นระดบัต ่าถึงปานกลาง โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 
80 มีคะแนนอยูใ่นช่วง 7.3-14.4 คะแนน ซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่า และค่าเฉล่ียคะแนนภาพรวมทั้งชั้นอยูใ่นระดบัต ่า คือ 13.57 
คะแนน  2) คะแนนหลงัการสอน (Post-test) นักเรียนมีผลคะแนนจากการประเมินทกัษะดา้นภาษาจีนหลงัการสอน
โดยใชเ้กมค าศพัทป์ระกอบแบบฝึกทกัษะอยู่ในระดบัสูงถึงสูงมาก โดยพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80 มีคะแนนอยู่
ในช่วง 21.7-28.8 คะแนน ซ่ึงอยู่ในระดบัสูง และร้อยละ 20.0 มีคะแนนอยู่ในช่วง 28.9-36.0 คะแนน อยู่ในระดบัสูง
มาก ส่วนค่าเฉล่ียคะแนนภาพรวมทั้งชั้ นการทดสอบหลังการสอนอยู่ในระดับสูง คือ 27.03 คะแนน และเม่ือ
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบภาษาจีนก่อนการสอน (Pre-test) และหลงัการสอน (Post-test) โดยวิเคราะห์
ดว้ยสถิติที (Paired sample t-test) พบว่ามีความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ียอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แสดงว่า 
ก่อนการสอนและหลงัการสอนภาษาจีนโดยใชเ้กมค าศพัทป์ระกอบแบบฝึกทกัษะมีความแตกต่างกนัของผลการเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ผลการศึกษาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การพฒันาการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใชเ้กมค าศพัท์ประกอบ
แบบฝึกทกัษะประกอบแบบฝึกทกัษะในนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สามารถพฒันาการอ่านออกเสียงภาษาจีนได้
จริงเน่ืองจากนกัเรียนมีผลการทดสอบหลงัการเรียน (Post-test) ท่ีแตกต่างจากผลการทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าว สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นภาพร น ารุงศิลป์ (2560 ) ซ่ึงไดศึ้กษา
การพฒันาชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านออกเสียงค าศพัทภ์าษาจีนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยผล
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การศึกษาพบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศพัทภ์าษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรมมีคะแนน
เท่ากบัร้อยละ 83.75 หลงัการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านออกเสียงค าศพัทภ์าษาจีนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.5 นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ดาวชเยศ ปัญญาสุรยุธ (2558) ซ่ึง
ศึกษาการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาจีนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบเกม โดยผลการศึกษาพบว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทกัษะการอ่านภาษาจีนประกอบเกมชุมนุมภาษาจีนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.65/75.75 ดัชนี
ประสิทธิผลทกัษะการอ่านภาษาจีนโดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ประกอบเกมมีค่าเท่ากบั 0.7087 หรือคิดเป็นร้อยละ 
70.87 นอกจากน้ียงัพบว่า ทกัษะการอ่านภาษาจีนของนักเรียนกลุ่มเรียนกิจกรรมชุมนุมภาษาจีนโดยใชกิ้จกรรมการ
เรียนรู้ประกอบเกมมีคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1  และสอดคล้องกบั
การศึกษาของ บุษรีย ์ฤกษ์เมือง (2552) ซ่ึงศึกษาการใชเ้กมค าศพัทป์ระกอบแบบฝึกทกัษะเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ต่อ
นกัเรียนชั้นประถมปีท่ี 4 กลุ่มตวัอยา่ง มีนกัเรียนจ านวน 32 คน ใชว้ิธีสุ่มอยา่งง่าย ด าเนินการทดลอง 4 สัปดาห์ โดยใช้
เกมค าศพัทป์ระกอบแบบฝึกทกัษะสอนภาษาองักฤษ ผลการศึกษาพบว่า หลงัการใชเ้กมค าศพัทป์ระกอบแบบฝึก
ทกัษะในการสอนมีคะแนนสูงกว่าร้อยละ 70 ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Chen Debing 
(1996) ซ่ึงท าการศึกษาการใชเ้กมในการเรียนการสอนพินอินส าหรับประถมศึกษา พบว่า การใชเ้กมในการสอนพิน
อินช่วยให้นกัเรียนอ่านออกเสียงให้ถูกตอ้งและเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ มีความสนใจในการเรียนรู้ภาษาจีน
สูงข้ึน 

2. จากผลการสัมภาษณ์กลุ่ม พบว่า นักเรียนทั้ง 5 กลุ่มเห็นดว้ยว่า 1) การเล่นเกมค าศพัทป์ระกอบแบบฝึก
ทกัษะในการเรียนการสอนมีประโยชน์ 2) วิธีการจดัการเล่นเกมค าศพัทป์ระกอบแบบฝึกทกัษะ 4 เกม(เกมหาเพ่ือน 
เกมขับรถไฟ เกมสะกดค าและเกมกระ)มีความเหมาะสมกบัวยั 3) ระยะเวลาในการจดัการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสม 4) ในขณะท่ีเล่นเกมนักเรียนได้ฝึกการอ่านออกเสียงภาษาและฝึกสะกดค า 5) นักเรียนได้รับความรู้/
ประโยชน์จากการเขา้ร่วมในการเล่นเกมค าศพัทป์ระกอบแบบฝึกทกัษะ 6) รูปแบบการเล่นเกมเกมค าศพัทป์ระกอบ
แบบฝึกทกัษะ 4 เกมในการเรียนการสอนมีความสนุกสนาน 7) การเรียนโดยผ่านการเล่นเกมช่วยให้นักเรียนมี
ความสามารถการอ่านออกเสียงภาษาจีนดีข้ึน 8) ทั้ง 4 เกมท่ีใชมี้ความเหมาะสมกบันกัเรียนดี และ 9) นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการจดัการเรียนแบบเล่นเกมเกมค าศพัทป์ระกอบแบบฝึกทกัษะ 

ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ ดาวชเยศ ปัญญาสุรยุธ (2558) ซ่ึงศึกษาการพฒันา
ทกัษะการอ่านภาษาจีนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ประกอบเกม โดยพบว่านกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ประกอบเกมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นิดาพร อาจปนะตญ (2553) ซ่ึง
ศึกษาการใชเ้กมทางทกัษะการอ่านโดยผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจต่อเกมการศึกษาท่ีใชใ้นการพฒันาความจ า
ดา้นค าศพัทภ์าษาจีน ส าหรับงานบริการในธุรกิจโรงแรมอยู่ในระดับดี และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Chen 
Debing (1996) ซ่ึงท าวิจยัการใชเ้กมในการเรียนการสอนพินอินส าหรับประถมศึกษา โดยพบว่า การใชเ้กมในการ
สอนพินอินช่วยให้นกัเรียนอ่านออกเสียงให้ถูกตอ้งและเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ มีความสนใจในการเรียนรู้
ภาษาจีนสูงข้ึน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Taveelertsub Phongpan (2013 : H195-A) ซ่ึงท าวิจยัการ
ใชเ้กมประกอบการสอนพินอินของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดยผา่นรูปแบบสอบถาม 
โดยพบว่าวิธีการสอนแบบใชเ้กมเพ่ือการสอนภาษาจีนช่วยให้กบันกัเรียนเกิดความสนใจในการเรียนภาษาจีนและยงั
เพ่ิมความสามารถของนกัเรียนในการเรียนภาษาจีน และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Ma Ling (2015, G633-A) ซ่ึง
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ศึกษาเร่ืองผลประโยชน์การใชเ้กมในการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ ซ่ึงพบว่า กิจกรรมการเล่นเกมสามารถ
กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนภาษาจีนในชั้นเรียน เพ่ิมความรู้ภาษาจีนและทกัษะการอ่าน การฟัง 
นอกจากน้ียงัสามารถให้บรรยากาศในชั้นเรียนผ่อนคลาย ส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนของผูส้อน และเพ่ิม
ความสามารถการเรียนรู้ภาษาจีนให้แก่นกัเรียน 

 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ  

จากงานวิจยัเร่ือง การพฒันาการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใชเ้กมค าศพัทป์ระกอบแบบฝึกทกัษะส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบว่า 1) การเรียนรู้การอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใชเ้กมค าศพัทป์ระกอบ
แบบฝึกทกัษะมีความความแตกต่างกันของค่าเฉล่ียอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  (ก่อนเรียน x = 13.57         
หลังเรียน x =27.03) ก่อนการสอนและหลังการสอนภาษาจีนโดยใช้เกมค าศพัท์ประกอบแบบฝึกทกัษะมีความ
แตกต่างกนัของผลการเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ   2)  ผลความพึงพอใจต่อการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใชเ้กม
ค าศพัทป์ระกอบแบบฝึกทกัษะพบว่านกัเรียนไดรั้บความรู้ ประโยชน์ และสามารถฝึกการอ่านออกเสียงภาษาจีน เกม
และแบบฝึกทกัษะท่ีใชเ้หมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะต่ออาจารยส์อนภาษาจีนและโรงเรียนสอนภาษาจีน  
ผลการศึกษาสามารถให้ขอ้เสนอต่ออาจารยส์อนภาษาจีนไดว้่า การพฒันาการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใช้

เกมค าศพัทป์ระกอบแบบฝึกทกัษะประกอบแบบฝึกทกัษะสามารถพฒันาการอ่านออกเสียงภาษาจีนไดจ้ริงเน่ืองจาก
นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบหลังการเรียนแตกต่างจากคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบก่อนการเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้น อาจารยส์อนภาษาจีนและโรงเรียนสอนภาษาจีนจึงสามารถน าวิธีการอ่านออกเสียงภาษาจีน
โดยใชเ้กมค าศพัทป์ระกอบแบบฝึกทกัษะประกอบแบบฝึกทกัษะเพ่ือพฒันาการอ่านออกเสียงภาษาจีนของผูเ้รียนได้ 

2. ขอ้เสนอแนะต่อการท าวิจยัในอนาคต 
การท าการวิจยัในอนาคตอาจจะน าเอาเทคนิคการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใชเ้กมค าศพัทป์ระกอบแบบฝึก

ทกัษะประกอบแบบฝึกทกัษะเพ่ือใชใ้นการพฒันาการอ่านออกเสียงภาษาจีนส าหรับกลุ่มอ่ืนๆ เช่น ผูเ้รียนในระดบั
มธัยมศึกษา หรือผูท่ี้สนใจในการพฒันาตนเองดา้นการอ่านออกเสียงภาษาจีน ทั้งน้ีเพ่ือท่ีจะดูผลการศึกษาว่า จะมีผล
การศึกษาเหมือนกนัหรือต่างกนัอยา่งไร ซ่ึงจะสามารถยนืยนัการใชเ้ทคนิคการสอนการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใช้
เกมค าศพัทป์ระกอบแบบฝึกทกัษะไดแ้ม่นย  ามากข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนื ใน อ.เกาะพะงนั 

จ.สุราษฎร์ธานี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนื ใน อ.เกาะพะงนั จ.สุราษฎร์ธานี ศึกษาประวติัศาสตร์ของชุมชนบนเกาะพะงนั ตลอดจน
การปรับเปล่ียนในดา้นต่างๆสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน วฒันธรรมในชุมชน มีการ
เปล่ียนแปลงก่อนและหลังจากมีการพฒันาการท่องเท่ียวเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างไร และศึกษา
ผลกระทบทั้งเชิงลบและเชิงบวกในการพฒันาการท่องเท่ียวบนเกาะพะงนั เพ่ือท าให้ชาวบา้นตระหนกัถึงปัญหาและ
ตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยืนมากยิง่ข้ึน กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีใชใ้นการ
วิจยัคร้ังน้ี  ไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงท าการเก็บขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม โดยมี
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัรวม 10 คน ไดแ้ก่  กลุ่มตวัแทนภาครัฐจ านวน 4 คนและกลุ่มประชากรพ้ืนเพของชุมชนจ านวน 6 คน  

ผลการศึกษาพบว่า ชาวบา้นในชุมชนมีส่วนร่วมอย่างมากในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างย ัง่ยืน 
การมีส่วนร่วมของชาวบา้นในชุมชนไดแ้ก่ การเขา้ร่วมอบรม การไปศึกษาดูงาน นอกจากน้ีพบว่าชาวบา้นตระหนกัถึง
ความส าคัญของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่กับคนในชุมชนอย่างย ัง่ยืน
ตลอดไป และในการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในเร่ืองน้ีถือว่าชาวบ้านในชุมชนให้ความสนใจและตระหนักถึง
ความส าคญัเป็นอย่างมาก ซ่ึงส่งผลกระทบเชิงบวกในดา้นการสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองได ้ 
เน้นการให้คนทอ้งถ่ินมีงานท า  มีส่วนร่วมเป็นเจา้ของกิจการ  แบ่งผลประโยชน์กนัอยา่งเป็นธรรม  โปร่งใส  ไม่ถูก
ผูกขาดโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  โดยการท่ีชาวบา้นตระหนักถึงความส าคัญของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากข้ึน 
เน่ืองจากสภาพความเส่ือมโทรมของทรัพยากรท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวท่ีผ่านมา ความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติท่ีปรากฏชดัเจน  คือ  บริเวณชายหาดท่ีจดัเป็นพ้ืนท่ีส าหรับชาวต่างชาติ  มีการปลูกสร้างโรงแรม  รี
สอร์ท  สถานบนัเทิง  และร้านคา้อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไวบ้ริการนกัท่องเท่ียวบริเวณชายหาดต่าง ๆ เช่น  บริเวณ
หาดร้ิน  ซ่ึงเป็นชายหาดท่ีใชจ้ดังานปาร์ต้ีฟูลมูน มีขยะหลงัจากงานปาร์ต้ีเยอะ น ้ าในทะเลก็เร่ิมเน่าเสียจากเศษขยะท่ี
ลอยน ้า ท  าให้ชาวบา้นเห็นความส าคญัและมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวมากข้ึน  
ค าส าคญั:  การมีส่วนร่วม,การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ, พฒันาการท่องเท่ียว 
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ABSTRACT 
The study on people participation in sustainable ecotourism development in Koh Pha-ngan district, Surat 

Thani province is conducted with a qualitative research technique, aiming to study participation of people to 
sustainably develop ecotourism in Koh Pha-ngan district, Suratthani province, to study the history of communities in 
Koh Pha-ngan including modification of various aspects, environment inside and outside communities, community 
culture, changes occurred before and after development of tourism turning to be ecotourism, and to study positive 
and negative effects on tourism development on Koh Pha-ngan so as to raise people’s awareness of problems and 
participation in sustainable ecotourism development more and more. Purposive sampling method is used to select the 
sample in the study and data are collected form in-depth interviewing and group discussion. There are 10 key 
informants, i.e. 4 public sector representatives and 6 local residents in communities. 

The study results showed that people in communities (villagers) had great participation in developing 
sustainable ecotourism. The people participation ranged from attending training, observational study. Moreover, it 
was found that villagers were aware of the importance of ecotourism for natural resource conservation to sustainably 
stay with people in communities. Such participation had positive effect on strengthening communities to be self-
reliant. Emphasis was placed on enabling local people to be employed and to participate as business owners. Benefits 
were shared fairly and transparently without being monopolized with some group of people. Villagers were aware of 
the importance of ecotourism more and more due to deterioration of natural resources caused by previous tourism. 
The deterioration of natural environment that could be obviously seen was that beach areas provided for foreigner 
area  were full of hotels, resorts, entertainment venues, and convenience stores; for example, Haad Rin beach where 
the full moon party is taken place. After the party was done, a lot of wastes were left and sea water was going to be 
polluted from those wastes, causing villagers to see the importance of tourism development and participated more in 
activities. 
Keywords:  Participation, ecotourism, tourism development  
 

1. บทน า 
การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีบทบาทส าคญัในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะ

นอกจากจะสร้างรายได ้โดยมีมูลค่าเป็นอนัดบัหน่ึงของการคา้บริการรวมของประเทศแลว้ ยงัเป็นอุตสาหกรรมท่ี
ก่อให้เกิดธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งเน่ืองอีกมากมาย (แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ,2555-2559) การจดัการท่องเท่ียวใน
อดีตมีแนวทางในการจัดการท่ี มุ่งเน้นเพ่ือสร้างความพึงพอใจ ให้แก่นักท่องเท่ียว และมุ่งแสวงหารายได้จาก
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นหลกั ซ่ึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีขาดการค านึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และขาดการจดัการ
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดจากการท่องเท่ียวอยา่งครบถว้น ปัญหาความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินในแหล่งท่องเท่ียวจึงเกิดข้ึน ปัญหาเหล่าน้ีไดส่้งผลให้เกิดกระแสเรียกร้องให้มีการจดัการท่องเท่ียว
แบบใหม่ท่ีมีความรับผิดชอบต่อแหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบ
นิเวศ โดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารจดัการส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วม
ของทอ้งถ่ินเพ่ือมุ่งเนน้ให้เกิดจิตส านึกร่วมกนัต่อการรักษาระบบนิเวศ นัน่คือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  (กิตติวฒัน์  รัตน
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ดิลก ณ ภูเก็ต, 2541 และอดิรส หยงสตาร์ , 2548 อา้งในถึงรัตนา อุ่นจนัทร์ , 2552) ดงันั้นผูว้ิจยัตระหนกัถึงความจ าเป็น
ท่ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนื ใน อ.เกาะพะงนั จ.สุราษฎร์
ธานี ซ่ึงจะอาศยัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นแนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียวให้ไปในทิศทางท่ีเหมาะสมและเกิดการ
ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน เพราะเป็นการท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
ระบบนิเวศนอ้ยท่ีสุด และมีการถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศทั้ง จากหน่วยงานรัฐบาล 
และทอ้งถ่ินแก่นกัท่องเท่ียว ท่ีส าคญัคือตอ้งให้ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียว และมีการบูรณา
การทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม วฒันธรรม และจิตใจ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวของเกาะพะ
งนัให้เป็นการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนือีกดว้ย 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนื ใน อ.เกาะพะงนั จ.
สุราษฎร์ธานี โดยอาศยัรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

2. เพ่ือศึกษาประวติัศาสตร์ของชุมชนบนเกาะพะงนั ตลอดจนการปรับเปล่ียนในดา้นต่างๆสภาพแวดลอ้ม
ทั้งภายในและภายนอก ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน วฒันธรรมในชุมชน มีการเปล่ียนแปลงหลังจากมีการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และศึกษาผลกระทบทั้งเชิงลบและเชิงบวกในการพฒันาการท่องเท่ียวบน
เกาะพะงนั 

3. เพ่ือศึกษาทรัพยากรของชุมชนทอ้งถ่ิน กิจกรรมการท่องเท่ียว วิถีชีวิตดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
3. การทบทวนแนวคดิ ทฤษฎ ี 

การศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนื ใน อ.เกาะพะงนั 
จ.สุราษฎร์ธานี ไดท้บทวนแนวคิด ทฤษฎีท่ีส าคญัมาผนวกประสานเขา้ดว้ยกนัดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
2. แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของประเทศไทย 
3. แนวคิดเก่ียวการพฒันาท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอยา่งย ัง่ยนื 
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาอ าเภอเกาะพะงนั 

 
4. การด าเนินการวจิัย 

การวิจยัเร่ือง การศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยืน ใน 
อ.เกาะพะงนั จ.สุราษฎร์ธานี เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative research) ดว้ยกระบวนการวิธีการวิจยัเชิงเอกสาร 
(Documentary research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth interview) โดยไดด้ าเนินการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี 
และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และใชก้ารสัมภาษณ์เป็นการแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีลกัษณะเป็นการสัมภาษณ์
แบบปลายเปิด ซ่ึงเป็นกระบวนการวิจยัท่ีมีความยดืหยุ่นและเปิดกวา้ง เพ่ือให้บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ ไดก้  าหนดไว ้
จึงไดก้  าหนดระเบียบวิธีวิจยัซ่ึงประกอบดว้ย  
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4.1 ข้อมูลทีใ่ช้ในการวจิัย 
การศึกษาในคร้ังน้ีจะใช้ขอ้มูล  2 ชนิด คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 

data) ดงัน้ี 
1)  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลโดยตรง โดยการสังเกตแบบมี

ส่วนร่วมในชุมชน และการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง คือชาวบา้นและหน่วยงานภาครัฐ 
2)  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีการรวบรวมไว้

ก่อนแลว้ เช่น รายงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขอ้มูลรายงานของหน่วยราชการใน
พ้ืนท่ี เป็นตน้ ซ่ึงสามารถน ามาใชเ้พ่ือเช่ือมโยงและก่อเกิดประโยชน์รวมถึงบรรลุวตัถุประสงคข์องการศึกษาได้ 

4.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลผูศึ้กษาก าหนดหัวขอ้รายการต่างๆท่ีตอ้งการจะศึกษาและรวบรวม โดยใช้

แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างหรือแบบช้ีน า  (Guided Interview) โดยในแบบการสัมภาษณ์เป็นลกัษณะแบบค าถาม
ปลายเปิดท่ีมีค าส าคญัท่ีตอ้งการ โดยการสัมภาษณ์จะเป็นการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล และจดัสนทนากลุ่ม เพ่ือให้ผูท่ี้
ถูกสัมภาษณ์สามารถตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ซ่ึงอยูภ่ายใตห้ัวขอ้ท่ีผูส้ัมภาษณ์เป็นผูก้  าหนด 
วิธีการสัมภาษณ์รูปแบบน้ีท าให้เกิดความยดืหยุน่ในหัวขอ้ค าถา 

ผูศึ้กษาได้ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม   (Participatory Observation) โดยการศึกษาถึงปรากฏการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในชุมชนท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

4.3 ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง(Purposive sampling)  ท  า
การเก็บขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์และจดัสนทนากลุ่ม  โดยไดก้  าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน  10  
คน  ไดแ้ก่  กลุ่มตวัแทนภาครัฐ จ านวน4 คน ประกอบดว้ยนายอ าเภอเกาะพะงนั เจา้หน้าท่ีส านักงานพฒันาชุมชน
อ าเภอเกาะพะงนั นายกเทศมนตรี และผูใ้หญ่บา้น  และกลุ่มประชากรพ้ืนเพของชุมชนจ านวน 6 คน ซ่ึงผูว้ิจยัได้
พิจารณาแลว้ว่าตวัแทนทั้ง  2  กลุ่ม  มีลกัษณะเป็นตวัแทนท่ีดีในการเก็บขอ้มูลจากประชากรทั้งหมด  มีองคค์วามรู้และ
ประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัหัวขอ้วิจยั  เน่ืองจากบางส่วนเป็นผูน้ าชุมชน  ปราชญช์าวบา้น  ประชากรดั้งเดิม  ท่ีอาศยั
อยูภ่ายในชุมชน ซ่ึงจะสามารถให้ขอ้มูลไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัในคร้ังน้ี   

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative research) ด้วยกระบวนการวิ ธีการวิจัยเชิงเอกสาร 

(Documentary research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth interview) โดยไดด้ าเนินการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี 
และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และใชก้ารสัมภาษณ์เป็นการแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีลกัษณะเป็นการสัมภาษณ์
แบบปลายเปิด ซ่ึงเป็นกระบวนการวิจัยท่ีมีความยืดหยุ่นและเปิดกวา้ง โดยค าถามต่างๆได้ถูกก าหนดเป็นแบบ
สัมภาษณ์ข้ึนเพ่ือใช้ประกอบการสัมภาษณ์ไวล่้วงหน้า เป็นโครงค าถามท่ีมีความยืดหยุ่น  โครงสร้างของแบบ
สัมภาษณ์ของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกนั ตามลกัษณะตามกลุ่มของผูต้อบแบบสัมภาษณ์  

เม่ือผูศึ้กษาไดส้ร้างแบบสัมภาษณ์และท าการทดสอบแบบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแลว้ จะน าแบบสัมภาษณ์
ดงักล่าวไปสัมภาษณ์กบักลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง โดยจะขออนุญาตผูใ้ห้ขอ้มูลหลกับนัทึกเทปในการสัมภาษณ์ และน า
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เทปค าสัมภาษณ์มาถอดความ เพ่ือน าขอ้มูลค าตอบท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ดงักล่าวไปวิเคราะห์หาขอ้มูลทางขั้นตอนเชิง
คุณภาพต่อไป 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  ผูศึ้กษามีล าดบัขั้นตอนในการวิเคราะห์ดงัน้ี 
4.5.1 ผูศึ้กษาจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ โดยมาเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของแต่ละ

บุคคล และจดัล าดบัความส าคญั และคุณลกัษณะของขอ้มูล 
4.5.2 น าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ท่ีจดัล าดบัความส าคญัแลว้ น ามาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลทางเอกสารต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทฤษฏี ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือท่ีจะทราบถึงลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนั
ของขอ้มูล 

4.5.3 น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์และจากการศึกษาต่างๆมาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลร่วมกนัอย่า งเป็น
ระบบ และน าไปสู่การเช่ือมโยงขอ้มูลเขา้ด้วยกนั แสดงความส าคญัของขอ้มูลได้ชดัเจนยิ่งข้ึน เพ่ือสะดวกในการ
วิเคราะห์และเขียนรายงานข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาจะไม่ใช้ข้อมูลตัวเลข แต่จะเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาท่ีมี 
“รายละเอียด” และ “ลึก” และมีการอา้งถึงโดยตรงเก่ียวกบัท่ีมาของขอ้มูล ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้หรือ
ขอ้มูลทางเอกสาร 

ดงันั้น ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการตอบประเด็นสัมภาษณ์ (Interview Research) และขอ้มูลจากเอกสาร
ต่างๆ (Document Research) จะถูกน ามาวิเคราะห์และประมวลผลโดยเช่ือมโยงความสัมพันธ์ในแง่ต่างๆตาม
ขอ้เท็จจริง ทั้งในเชิงเหตุและผล ซ่ึงการวิเคราะห์จะออกมาในลกัษณะของการพรรณนาน าไปสู่ค าตอบในการศึกษา
และสรุปตามหลกัวิชาการประกอบการเขียนรายงาน 
 
5. ผลการวจิัย 

การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างย ัง่ยืน ใน อ.เกาะพะงัน 
 จ.สุราษฎร์ธานีธานี ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอในประเด็น ประวติัความเป็นมาและสภาพทัว่ไปของชุมชนในอดีต ตลอดจนการ
ปรับเปล่ียนในด้านต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนจนถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2562) ว่ามีการเปล่ียนแปลงหลังจากมีการ
พฒันาการท่องเท่ียวเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยืนอยา่งไร โดยจากการศึกษาพบว่า การปรับเปล่ียนใน
ดา้นต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน เศรษฐกิจ วฒันธรรมประเพณีในชุมชน มีการเปล่ียนแปลงหลงัจากมีการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างย ัง่ยนืคือ ในปัจจุบนัทั้งชาวบา้นและหน่วยงานภาครัฐต่างก็กลบัมา
ตระหนักและให้ความส าคญักบัการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยนืโดยใชก้ารท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบการพฒันา ซ่ึงจาก
ผลกระทบการเปล่ียนแปลงทางกายภาพท่ีเกิดข้ึนอย่างมากมาย เช่นหลงัจากท่ีธรรมชาติถูกรุกราน จากการประมง
คา้ขาย การท่องเท่ียวและธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เร่ิม ถูกท าลาย เพ่ือ 
ตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์และใช ้เป็นแหล่งท ากินประกอบอาชีพธุรกิจการบริการดา้นต่าง ๆ เพ่ือรองรับ
นักท่องเท่ียว รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย (พ.ศ. 2520-ปัจจุบนั) การเปล่ียนแปลงของเกาะพะงัน
ในช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีมีการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างกวา้งขวาง เหตุผลท่ีส าคญัก็คือ ในปี พ.ศ. 2528 เร่ิมมีการ
ขนส่ง ขนาดใหญ่ โดยใช ้เรือเฟอร์ร่ี ท  าให้ สามารถน า รถยนตร์ถแบค็โคร รถแทรกเตอร์ รถบสั รถบรรทุก ตลอดจน
วสัดุก่อสร้างไปยงัเกาะพะงนัได ้สะดวกมากยิง่ข้ึน จึงส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ธุรกิจบริการท่ี
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ต่อเน่ืองจากการท่องเท่ียวอย่างรวดเร็ว ประกอบกบัรัฐบาลมีแผนส่งเสริมและเร่งรัดพฒันาดา้นอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งผลกัดนัให้ เกิดการพฒันาในดา้นอ่ืนๆ โดยเฉพาะดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของเกาะพะงนัทั้ง
ท่ีเป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะต่าง ๆ เม่ือรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการท่องเท่ียวสู่ภูมิภาค โดยเนน้การ
พฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525 เป็นตน้มาส่งผลให้ เกาะพะงนัได ้รับการเปล่ียนแปลงจากชุมชน
เกษตรกรรมสวนมะพร้าวและประมงพ้ืนบา้นไปสู่ชุม ชนทนัสมยั มีวิถีชีวิตแบบธุรกิจมากข้ึน ส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อระบบนิเวศจนท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม  ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาทางชาวบา้นและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
จึงพยายามผสมผสานเร่ืองการอนุรักษเ์ขา้กบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ โดยการใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ไดจ้ดัตั้งข้ึน 
ให้เป็นแหล่งพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปกบัการสงวนรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติโดยการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ อย่างเช่นในอุทยานแห่งชาติ ด้วยความเช่ือว่า การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นความเช่ือท่ีว่า
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีเปิดโอกาสให้มีการจ้างงานและการสร้างรายไดจ้  านวนมากทั้งในระดับ
ทอ้งถ่ินและระดบัชาติ ตลอดจนเป็นแรงผลกัดนัให้กลุ่มอนุรักษ์และประชาชนทัว่ไปยอมรับว่าการท่องเท่ียวท่ีมีการ
วางแผนท่ีดีมีศกัยภาพใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุนการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ  และพ้ืนท่ีอนุรักษ์อ่ืนๆไดเ้ป็น
อย่างดี จึงท าให้ชาวบา้นและหน่วยงานภาครัฐไดเ้ร่ิมเขา้มาให้ความส าคญักบัการรณรงคใ์ห้มีการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
โดยการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การท่องเท่ียวไปในแหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน แหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัระบบนิเวศ โดยมีกระบวนเรียนรู้ทางส่ิงแวดลอ้ม ภายใตก้ารจดัการส่ิงแวดลอ้ม และการท่องเท่ียวอย่างมีส่วน
ร่วมกบัทอ้งถ่ิน เพ่ือมุ่งเนน้ให้เกิดส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื และเป็นการท่องเท่ียวท่ีให้ความส าคญักบั
ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และวฒันธรรมเหล่านั้น ให้ดีท่ีสุดเพ่ือให้เกิดการท่องเท่ียวท่ี
ย ัง่ยนื ทั้ง ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้มโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มหรือกระทบนอ้ยท่ีสุดรวมถึงการ
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ตลอดจนวิถีชีวิตเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน ตอ้งให้การศึกษาท่ี
หย ัง่รากลึกลงในจิตส านึกของแต่ละคนให้ตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคญัอย่างยิ่งยวดในอนัท่ีจะถนอม
สภาพแวดล้อมรอบตัวเราไว  ้ประชาชนในพ้ืนท่ีต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจ และสามารถไดรั้บ
ผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว ตอ้งค านึงถึงความพอใจของนกัท่องเท่ียวเป็นส าคญั การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบ
ของการพฒันาการท่องเท่ียวให้เจริญเติบโตไปในทิศทางท่ีเหมาะสม โดยรักษาสภาพแวดลอ้มท่ีดีงามและดั้งเดิมให้คง
อยู่ควบคู่ไปกบัการพฒันาท่ีมุ่งอนุรักษ์คุณค่าของธรรมชาติ  เป็นการพฒันาโดยถือว่าการท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงของ
ส่ิงแวดลอ้มในระบบนิเวศ สามารถใชป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มของระบบนิเวศโดยไม่ให้เป็นการเปล่ียนแปลงหรือ
ท าลาย ถึงแมว้่าการเปล่ียนแปลงน้ีจะส่งผลกระทบให้การท่องเท่ียวอาจจะนอ้ยลง การจา้งงานออาจจะนอ้ยลง ก็จ  าเป็น
จะตอ้งด าเนินการ เพ่ือการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื ระบบนิเวศย ัง่ยนืและการอนุรักษท์รัพยากรในชุมชนให้คงอยูต่ลอดไป 
โดยทั้งชาวบา้นและหน่วยงานภาครัฐเนน้ตระหนกัต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศควบคู่ไปกบัการท่องเท่ียวเชิงเศรษฐกิจคือ
ฟูลมูนปาร์ต้ี นัน่เอง  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างย ัง่ยืน ใน อ.เกาะพะงนั จ.สุราษฎร์
ธานี พบว่าชาวบา้นในชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนือยู่ในระดบัมาก ทั้งการเขา้ร่วม
อบรม การไปศึกษาดูงาน เน่ืองจากชาวบา้นตระหนักถึงความส าคัญของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยูก่บัคนในชุมชนอย่างย ัง่ยืนตลอดไป และในการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในเร่ืองน้ีถือว่า
ชาวบา้นในชุมชนให้ความสนใจและตระหนกัถึงความส าคญัเป็นอย่างมาก ซ่ึงส่งผลกระทบเชิงบวกในดา้นการสร้าง
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ความเขม้แข็งให้ชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองได ้ เน้นการให้คนทอ้งถ่ินมีงานท า  มีส่วนร่วมเป็นเจา้ของกิจการ  แบ่ง
ผลประโยชน์กนัอย่างเป็นธรรม  โปร่งใส  ไม่ถูกผูกขาดโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสร้างงาน
และกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองกบัการท่องเท่ียวดว้ย เช่น  ส่งเสริมการน าผลิตภณัฑพ้ื์นเมืองมาขายเพ่ือกระจายรายไดใ้ห้คนใน
ชุมชนอีกวิธีหน่ึง  ตอ้งท าความเขา้ใจกบัคนในชุมชนว่าหากชุมชนช่วยกนัสร้างความประทบัใจให้นกัท่องเท่ียวทั้งใน
ดา้นสินคา้และบริการ  ไม่เอาเปรียบนกัท่องเท่ียว  ก็จะท าให้กิจกรรมการท่องเท่ียวของชุมชนยัง่ยืนต่อไป  รัฐบาลไม่
ควรให้ความส าคญักบัผลประโยชน์เชิงพาณิชยข์องการท่องเท่ียวโดยดูท่ีตวัเลขจ านวนนกัท่องเท่ียวและรายไดจ้ากการ
ท่องเท่ียวมากจนเกินไป  มิเช่นนั้นจะท าให้เกิดความโลภและความขดัแยง้ตามมา  ในการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวรัฐบาลควรเน้นประโยชน์ระยะในยาวและด าเนินมาตรการท่ีจะท าให้รูปแบบการท่องเท่ียวของชุมชนยัง่ยืน
ต่อไป ชาวบา้นตระหนักถึงความส าคญัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากข้ึน เน่ืองจากสภาพความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรท่ีเกิดจากการทาองเท่ียวท่ีผ่านมา ความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีปรากฏชดัเจน  คือ  
บริเวณชายหาดท่ีจดัเป็นพ้ืนท่ีส าหรับชาวต่างชาติ  มีการปลูกสร้างโรงแรม  รีสอร์ท  สถานบนัเทิง  และร้านคา้อ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ไวบ้ริการนกัท่องเท่ียวบริเวณชายหาดต่าง ๆ เช่น  บริเวณหาดร้ิน  ซ่ึงเป็นชายหาดท่ีใชจ้ดังานปาร์ต้ี
ฟูลมูน มีขยะหลงัจากงานปาร์ต้ีเยอะมาก  แมว้่านกัธุรกิจโรงแรมและผูจ้ดังานปาร์ต้ีจะมองว่าธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว
เป็นปัจจยัเชิงบวกท่ีส่งเสริมธุรกิจการท่องเท่ียวของเกาะพะงนั  แต่ในทางกลบักนัการจดังานดงักล่าวก็เป็นส่ิงท่ีท  าให้
ธรรมชาติท่ีสวยงามซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีธรรมชาติไดส้ร้างสรรคไ์วเ้ส่ือมโทรมลงไปเร่ือย ๆ  การจดักิจกรรมดงักล่าวส่งผล
ต่อสภาพแวดลอ้มเปล่ียนไปในทางลบเป็นปัจจยัท่ีท  าให้ริมชายหาดท่ีมีการจดังานเส่ือมโทรมลง  มีขยะมูลฝอย  เศษ
กน้บุหร่ี  ถุงพลาสติก  ขวดแกว้  กระป๋องอลูมิเนียมท่ีบรรจุเคร่ืองด่ืมอยูม่ากมายในคืนวนังาน  น ้ าในทะเลก็เร่ิมเน่าเสีย
จากเศษขยะท่ีลอยน ้า ท  าให้ชาวบา้นเห็นความส าคญัและมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวมากข้ึน  
 
6. การอภปิรายผล 

การมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างย ัง่ยืน ใน อ.เกาะพะงนั จ.สุราษฎร์ธานี ชาวบา้น
ตระหนักถึงความส าคญัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่กบัคนในชุมชนอยา่ง
ย ัง่ยืนตลอดไป และในการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในเร่ืองน้ีถือว่าชาวบา้นในชุมชนให้ความสนใจและตระหนกัถึง
ความส าคญัเป็นอย่างมาก ซ่ึงส่งผลกระทบเชิงบวกในดา้นการสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองได ้ 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ กิตติวฒัน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. (2541) ไดก้ล่าวถึงวิวฒันาการดา้นการ
ท่องเท่ียวจากในอดีตเป็นแบบมวลชนมาถึงแบบเชิงนิเวศในปัจจุบนั เร่ิมตน้จาก การท่องเท่ียวเป็นแบบกลุ่มใหญ่ ทุก
คนชอบท่องเท่ียวมาก ไปกันเป็นกลุ่มใหญ่ หาความสุขความพอใจจากธรรมชาติ  โดยไม่สนใจส่ิงแวดลอ้มแหล่ง
ท่องเท่ียวถูกใชแ้ละเกิดผลกระทบมากมาย ผูป้ระกอบการขอมีประโยชน์แต่ฝ่ายเดียวเรียกว่า ยคุ Boosterism ในปี พ.ศ. 
2504 – 2513 (1961-1970) เกิดอุปสงค์ อุปทาน มีความต้องการแหล่งท่องเท่ียวมาก การพฒันาเศรษฐกิจมุ่งแต่วตัถุ
มากกว่าสนใจส่ิงแวดลอ้ม และมีนกัการเงินใชเ้งินต่อเงิน ท าให้เศรษฐกิจฟองสบู่ ในปี พ.ศ.2514 – 2523 (1971 - 1980) 
การท่องเท่ียวเร่ิมเปล่ียนแปลง แหล่งท่องเท่ียวตอ้งมีพ้ืน ฐานการจดัการโดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม, การวางแผนการใช้
ท่ีดิน และมีกิจกรรมท่ีให้เกิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด ในปี พ.ศ.2524 – 2533 (1981 -1990) การท่องเท่ียวเปล่ียนแปลงเป็น
การตอ้งอยูบ่นพ้ืน ฐานของชุมชน คือ ให้ชุมชนมีส่วนร่วม, ให้ชุมชนมีอ านาจในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวดว้ยตนเอง 
และมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ หวงแหนแหล่งท่องเท่ียวนั้น และในปี พ.ศ. 2534 – 3549 (1991 - 2006) การท่องเท่ียวเป็น
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แบบเชิงนิเวศ และพฒันาต่อมาเป็นแบบบูรณาการอยา่งย ัง่ยืนในปัจจุบนัท่ีเน้นการให้คนทอ้งถ่ินมีงานท า  มีส่วนร่วม
เป็นเจา้ของกิจการ  แบ่งผลประโยชน์กนัอย่างเป็นธรรม  โปร่งใส  ไม่ถูกผูกขาดโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการสร้างงานและกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองกบัการท่องเท่ียวดว้ย เช่น  ส่งเสริมการน าผลิตภณัฑ์พ้ืนเมืองมาขาย
เพ่ือกระจายรายไดใ้ห้คนในชุมชนอีกวิธีหน่ึง  ตอ้งท าความเขา้ใจกบัคนในชุมชนว่าหากชุมชนช่วยกันสร้างความ
ประทบัใจให้นักท่องเท่ียวทั้งในดา้นสินคา้และบริการ  ไม่เอาเปรียบนักท่องเท่ียว  ก็จะท าให้กิจกรรมการท่องเท่ียว
ของชุมชนยัง่ยืนต่อไป  รัฐบาลไม่ควรให้ความส าคญักบัผลประโยชน์เชิงพาณิชยข์องการท่องเท่ียวโดยดูท่ีตวัเลข
จ านวนนักท่องเท่ียวและรายไดจ้ากการท่องเท่ียวมากจนเกินไป  มิเช่นนั้นจะท าให้เกิดความโลภและความขัดแยง้
ตามมา  ในการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการท่องเท่ียวรัฐบาลควรเนน้ประโยชน์ระยะในยาวและด าเนินมาตรการท่ีจะท า
ให้รูปแบบการท่องเท่ียวของชุมชนยัง่ยนืต่อไป  

ชาวบา้นตระหนักถึงความส าคญัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากข้ึน เน่ืองจากสภาพความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวท่ีผ่านมา ความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีปรากฏชดัเจน  คือ  
บริเวณชายหาดท่ีจดัเป็นพ้ืนท่ีส าหรับชาวต่างชาติ  มีการปลูกสร้างโรงแรม  รีสอร์ท  สถานบนัเทิง  และร้านคา้อ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ไวบ้ริการนกัท่องเท่ียวบริเวณชายหาดต่าง ๆ เช่น  บริเวณหาดร้ิน  ซ่ึงเป็นชายหาดท่ีใชจ้ดังานปาร์ต้ี
ฟูลมูน มีขยะหลงัจากงานปาร์ต้ีเยอะมาก  แมว้่านกัธุรกิจโรงแรมและผูจ้ดังานปาร์ต้ีจะมองว่าธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว
เป็นปัจจยัเชิงบวกท่ีส่งเสริมธุรกิจการท่องเท่ียวของเกาะพะงนั  แต่ในทางกลบักนัการจดังานดงักล่าวก็เป็นส่ิงท่ีท  าให้
ธรรมชาติท่ีสวยงามซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีธรรมชาติไดส้ร้างสรรคไ์วเ้ส่ือมโทรมลงไปเร่ือย ๆ  การจดักิจกรรมดงักล่าวส่งผล
ต่อสภาพแวดลอ้มเปล่ียนไปในทางลบเป็นปัจจยัท่ีท  าให้ริมชายหาดท่ีมีการจดังานเส่ือมโทรมลง  มีขยะมูลฝอย  เศษ
กน้บุหร่ี  ถุงพลาสติก  ขวดแกว้  กระป๋องอลูมิเนียมท่ีบรรจุเคร่ืองด่ืมอยูม่ากมายในคืนวนังาน  น ้ าในทะเลก็เร่ิมเน่าเสีย
จากเศษขยะท่ีลอยน ้ า ท  าให้ชาวบา้นเห็นความส าคญัและมีความตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียว
ให้เป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากข้ึน สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การพฒันาอ าเภอเกาะพะงนัท่ีไดก้  าหนดยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายการพฒันาขา้งต้น  6 ด้าน คือด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และชุมชน ได้แก่ การจัดท าและ
ประกาศใชก้ฎหมายผงัเมือง การก าหนดเขตการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน การเขม้งวดในการควบคุมเขตก่อสร้างอาคาร การ
ประกาศพ้ืนท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม การควบคุมกิจกรรมการให้บริการ และการก่อสร้างริมชายหาด ดา้นการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ สร้างความเขา้ใจ และตระหนกัเร่ืองการอนุรักษธ์รรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม การฟ้ืนฟูป่าชาย
เลน การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม  ้การรักษาแหล่งต้นน ้ าและพฒันาแหล่งน ้ าให้มีปริมาณพอเพียง การรักษาสภาพ
ชายหาด และป้องกันการกัดเซาะจากน ้ าทะเล จัดระเบียบการจอดเรือ  และทอดสมอ กลางทะเล ด้านการจัดการ
มลภาวะ ได้แก่ การจัดการด้านขยะ และน ้ าเสียชุมชน การจัดการดา้นเสียง และการจัดการด้านมลทศัน์ ด้านการ
คมนาคมขนส่ง ไดแ้ก่ ให้มีท่าเรือโดยสาร ให้เพียงพอ และปลอดภยัปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีคุณภาพดี  และจดั
ระเบียบรถโดยสารประจ าทาง และเรือรับจา้ง เพ่ือเพ่ิมคุณภาพบริการ และความปลอดภยั ดา้นความปลอดภยัในชีวิต 
และทรัพยสิ์น ไดแ้ก่ ป้องกนัอาชญากรรม และลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด ป้องกนัอุบติัเหตุทั้งทางบกและทาง
น ้ า เพ่ิมศกัยภาพในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัทางทะเล และทางบก และความสะอาดของอาหาร และเคร่ืองด่ืม และ
ดา้นมรดก และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ฟ้ืนฟูศิลปะ และประเพณีของชาวเกาะพะงนั รักษาสถานท่ีทางประวติัศาสตร์
ให้เป็นมรดกของชาวพะงนั ดูแลและส่งเสริมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี และการจดัระเบียบสถานบริการ 
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภาณุ วรมิตร(2549) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ: กรณีศึกษา อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยมีส่วนร่วมดา้นการมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา และปรับปรุง
แกไ้ขมากท่ีสุด รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการหาสาเหตุของปัญหา และสอดคลอ้งกบั แนวคิดของ ศรัญยา วรากุล
วิทย ์(2548) ไดส้รุปว่าการพฒันาการท่องเท่ียว ว่ามีผลกระทบทางสังคมไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อแรงงานทอ้งถ่ิน 
และส่งผลกระทบต่อแรงงาน การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีไม่
สามารถควบคุม และยิ่งนับวนัไม่สัมพนัธ์กับวิถีชีวิตของสังคมมากข้ึน เพราะขาดจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
ร่วมกนั ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งในดา้นกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม และ ก่อให้เกิดผลกระทบทั้ง
ดา้นบวกและลบต่อคนในสังคมสถาบนัครอบครัวและระบบเครือญาติ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นประเพณี
และพิธีกรรม ต่าง ๆ กระทบไปยงัวิถีชีวิตและ วฒันธรรมดา้นต่าง ๆ ของชาวบา้นในชุมชน 

 
7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

หากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวให้ความส าคญัแต่เพียงปัจจยัท่ีเป็นตวัเงิน ส่ิงต่างๆท่ีคู่ควรแก่สังคมไทย ไม่
ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรม ก็ถูกท าลายหรือลดทอนคุณค่าลงจากการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ธุรกิจท่องเท่ียวนั้นๆ ท าให้คุณค่าของสถานท่ีท่องเท่ียวสูญหายไปด้วย ชุมชนซ่ึงมีวิถีชีวิตในการด ารงอยู่จึงได้รับ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอย่างยากท่ีจะหลีกเล่ียง นับว่าเป็นการพฒันาท่ีก่อให้เกิดปัญหาไม่ย ัง่ยนืในสังคม เช่น ความเส่ือม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การท าลายสภาพแวดลอ้มของนกัท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการในเส้นทางการท่องเท่ียว 
ดงันั้น การส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมต่างๆเก่ียวกับการพฒันาการท่องเท่ียวเป็นส่ิง
ส าคญัมาก เน่ืองจากประชาชนเป็นเจา้ของถ่ิน มีศิลปวฒันธรรมเป็นของตวัเองและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรต่างๆท่ี
มีอยู่ในทอ้งถ่ินอยู่แลว้ จึงสามารถท่ีจะน ามาประยุกต์ใชใ้นกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพ่ือเป็นจุดขายทางการ
ท่องเท่ียวสร้างรายไดเ้ขา้ชุมชน ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และศิลปวฒันธรรมใน
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงการพฒันาชุมชนเพ่ือน าไปสู่การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้นควรเร่ิมจากการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ทอ้งถ่ินเอง ซ่ึงถ้าหากประชาชนในทอ้งถ่ินขาดการมีส่วนร่วมแล้ว การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะประสบ
ผลส าเร็จได้ยาก เพราะว่าชุมชนทอ้งถ่ินมีความใกล้ชิดกับสถานท่ีท่องเท่ียว เม่ือสภาพแวดล้อมเดิมถูกท าลาย 
วฒันธรรมและวิถีชีวิตเดิมย่อมได้รับผลกระทบโดยตรงต่อสังคมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ การพิทกัษ์รักษาส่ิงต่างๆ
ดงักล่าวจะเกิดข้ึนไม่ไดห้ากประชาชนในทอ้งถ่ินไม่มีความรัก ความหวงแหน ความรู้สึกพ่ึงพิงและใชป้ระโยชน์ใน
แหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน นบัว่าเป็นองคป์ระกอบของการพฒันาการท่องเท่ียว
ให้เกิดความย ัง่ยนืต่อไป 

ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 
ชุมชน/ประชาชน 
5. ภาคประชาชนเสนอแนะว่าการพัฒนาต้องไปในทิศทางท่ีมีการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม ให้นอ้ยท่ีสุด พฒันาแหล่งศิลปกรรมให้เป็น สถานท่ีท่องเท่ียว และควรมีการสนบัสนุน และเพ่ิมพ้ืนท่ีการ
ท าไร่ ท  านา ท าสวน และปลูกผกัตามแนวคิดของเกษตรอินทรียห์รือเกษตรปลอดสารพิษ เพ่ือให้เพียงพอต่อการ
บริโภค และลดการน าเขา้ สินคา้เกษตรเหล่าน้ีจากภายนอกเกาะ 
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6. ชุมชนมีส่วนร่วมโดยบุคคลในทอ้งถ่ินท่ีมีศกัยภาพจากสมาชิกในชมรม  โรงเรียน  สถานศึกษาทอ้งถ่ิน  
ตลอดจนตัวแทนจากกลุ่มต่างๆในชุมชนมาร่วมในการระดมความคิดเพ่ือการวางแผนและด าเนินการ  ควรหา
มาตรการท่ีจะกระจายรายไดแ้ละผลประโยชน์ให้กระจายสู่ชุมชนมากท่ีสุด เช่น  อาจมีการแบ่งรายไดส่้วนหน่ึงจดัเป็น
กองทุนส่วนกลางกลางเพ่ือพฒันาชุมชนแมผู้ไ้ม่มีส่วนไดส่้วนเสียโดยตรงก็ไดป้ระโยชน์ดว้ยเพ่ือกระตุน้ให้สมาชิกใน
ชุมชนให้ความร่วมมือมากข้ึน 

7. ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการวางแผนและจดัการการท่องเท่ียว   เพราะการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนจะ
เกิดข้ึนไม่ไดห้ากไม่ไดรั้บความร่วมมือจากคนในชุมชนในการสอดส่องดูแลผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีมา
จากภายนอก  โดยสามารถจดักิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีความเป็นไปไดแ้ละสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตชุมชน   

หน่วยงานของรัฐ 
1.  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ควรดูแลรักษา ส่ิงแวดลอ้ม โดยการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศ การท่องเท่ียวเชิงเกษตร และการท่องเท่ียวเชิง สุขภาพให้มากข้ึน ใชผ้ลิตภณัฑ ์ท่ีรักษาส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมการ
ปลูกป่าให้มีมากข้ึนเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ตน้น ้ าล  าธารท่ีส าคญั อีกทั้งตอ้งมีการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติดงักล่าว
ควบคู่ไปกับทรัพยากรทางวฒันธรรมทอ้งถ่ินให้คงอยู่ควรมีการ ปรับปรุงถนน และสร้างเส้นทางเช่ือมโยงท่ีได้
มาตรฐาน ท่ีส าคญัควรมีการแปรรูปสินคา้ท่ีเป็นผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินเพ่ือเสริมสร้างเอกลกัษณ์  ให้กบัเกาะพะงนั  

2. ดา้นสังคม ควรมีการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้กบั  ประชาชนมากชนโดยตอ้ง
ให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต ประเพณีและวฒันธรรมของชุมชน มากยิ่งข้ึน มีการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างจริงจงัเพ่ือความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของทั้งประชาชน และนกัท่องเท่ียว   

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
3. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีมีความส าคญัและใกลเ้คียงกบัพ้ืนท่ีท่ี

ไดท้  าการศึกษาในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี อนัจะท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฒันาการของการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต
ตลอดจนการปรับตวัของชุมชนภายใตก้ระแสการท่องเท่ียว 

4. ควรศึกษารูปแบบการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน รวมทั้งการส่งเสริมการพฒันาอาชีพ
แก่คนในสังคม และศึกษาถึงผลกระทบของการท่องเท่ียวหากไม่มีการพฒันาเป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ว่าส่งผล
กระทบอยา่งไร เพ่ือน าผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการปรับปรุงการท่องเท่ียวให้มีความย ัง่ยนืตลอดไป 
 

กติตกิรรมประกาศ   
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และประเทศลาว กรณศึีกษาผู้ให้บริการการช าระเงินตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
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บทคดัย่อ 
การคุม้ครองผูบ้ริโภคทางการเงิน (Consumer Protection) เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มาใช้

บริการทางการเงินกบัสถาบนัการเงิน เช่น การฝากถอนเงิน การโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ การช าระค่าสินคา้
และบริการ เป็นตน้ และในปัจจุบนัธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินต่าง ๆ ไดน้ าเอาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ท่ี
ทนัสมยัเขา้มาใชก้บัการบริการช าระเงินเพ่ือสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผูใ้ชบ้ริการซ่ึงการช าระเงินบางประเภท
ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผูใ้ห้บริการจึงสามารถใชบ้ริการได ้ดงันั้นเพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ว่า
เงินท่ีไดจ่้ายไปแลว้นั้นจะไม่สูญหายและผูใ้ชบ้ริการจะไดรั้บความเป็นธรรมกฎหมายจึงไดว้างหลกัเกณฑ์ในการ
คุม้ครองเงินรับล่วงหนา้ไวใ้นกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจตกเป็นบุคคลลม้ละลายและเพ่ือไม่ให้เงินรับล่วงหน้าดงักล่าวถูก
น าไปแบ่งช าระให้แก่เจา้หน้ีในคดีลม้ละลาย 
ค าส าคญั: เงินรับล่วงหนา้, บริการการช าระเงิน, การคุม้ครองผูบ้ริโภคทางการเงิน 

 

ABSTRACT 
Consumer Protection is a factor that encourages people to use financial services with financial institutions 

such as deposits, withdrawals, money transfer both inside and outside the country, payment of goods and services, 
etc.  At present, commercial banks and financial institutions have adopted new modern technology to use with 
payment services to create convenience for users.  Which some types of payment, users have to pay in advance to 
service providers before they can use the service. In order to build confidence that the money was paid, it will not be 
lost and the user will be treated fairly.  The law sets the criteria for protection of advance payments in the event that 
the business went bankruptcy and to prevent advance payments from being paid to creditors in the bankruptcy case. 
Keywords:  Advance payment, Payment service, Consumer Protection 
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1. บทน า 
เน่ืองจากในปัจจุบนัการก ากบัดูแลระบบการช าระเงินของสถาบนัการเงินเป็นบทบาทส าคญัอย่างหน่ึงของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือท าให้การก ากบัดูแลระบบการช าระเงินและบริการการช าระเงินมีความปลอดภยั ได้
มาตรฐานสากลและสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูบ้ริโภค พระราชบญัญติัระบบการช าระเงิน พ.ศ. 2560 วางหลกัเกณฑใ์น
การก ากบัดูแล ไดแ้ก่ การก ากบัดูแลผูใ้ห้บริการระบบการช าระเงินท่ีมีความส าคญั การก ากบัดูแลระบบการช าระเงิน
และการให้บริการการช าระเงินภายใตก้ารก ากบั การตรวจสอบและการแกไ้ขฐานะหรือการด าเนินงานของผูใ้ห้บริการ
ระบบช าระเงินและบริการการช าระเงิน นอกจากน้ีกฎหมายไดว้างหลกัเกณฑ์ในการคุม้ครองเงินท่ีไดรั้บล่วงหน้าจาก
ผูใ้ชบ้ริการโดยก าหนดให้ผูใ้ห้บริการการช าระเงินตอ้งจดัท าบญัชีเงินรับล่วงหน้าของผูใ้ชบ้ริการแยกแต่ละราย พร้อม
ทั้งเก็บรักษาเงินรับล่วงหนา้แยกออกจากทรัพยสิ์นของตนและไม่อนุญาตให้น าไปใชเ้พ่ือการอ่ืนใดได ้ เพราะยงัถือว่า
เงินรับล่วงหน้ายงัเป็นทรัพยสิ์นของผูใ้ชบ้ริการ ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจถูกสั่งระงบัการด าเนินกิจการทั้งหมดหรือ
บางส่วน ตกเป็นลูกหน้ีตามค าพิพากษา ถูกศาลสั่งพิทกัษ์ทรัพย ์ฟ้ืนฟูกิจการหรือถูกฟ้องลม้ละลาย เงินรับล่วงหน้า
ดงักล่าวไดรั้บการคุม้ครองโดยไม่ถือเป็นทรัพยสิ์นท่ีจะถูกยึดหรืออายดัในคดีแพ่งหรือถูกแบ่งให้แก่เจา้หน้ีในคดี
ลม้ละลาย 

ในส่วนของกฎหมายว่าดว้ยระบบการช าระเงินของประเทศลาวก็ไดว้างหลกัเกณฑ์ในการก ากบัดูแลระบบ
การช าระเงินและบริการการช าระเงินท่ีคลา้ยกบัพระราชบญัญติัระบบการช าระเงิน พ.ศ. 2560 ของประเทศไทย แต่ส่ิง
ท่ีส าคญัคือกฎหมายวางหลกัเกณฑใ์นการคุม้ครองเงินท่ีไดรั้บล่วงหนา้จากผูใ้ชบ้ริการเพียงแต่ห้ามไม่ให้น าเงินดงักล่าว
ไปปล่อยสินเช่ือด้วยตวัเอง ผ่านสถาบนัการเงินหรือให้สินเช่ือแก่ผูค้วบคุมระบบการช าระเงินของตนเอง เห็นไดว้่า
หลกัเกณฑใ์นการคุม้ครองเงินรับล่วงหนา้จากผูใ้ชบ้ริการยงัไม่รัดกุมเพียงพอเน่ืองจากไม่ไดมี้การห้ามไม่ให้ผูใ้ห้บริการ
น าเงินดงักล่าวไปใชผ้ิดวตัถุประสงค์หรือใชจ่้ายในการบริหารกิจการของตนเอง เช่น น าเงินไปฝากประจ ากบัสถาบนั
การเงิน จ่ายเงินเดือนให้พนักงาน ซ้ือรถเพ่ือใชใ้นการด าเนินกิจการ เป็นตน้ นอกจากน้ีกฎหมายยงัไม่ไดว้างหลกัเกณฑ์
เพ่ือคุม้ครองเงินรับล่วงหน้าในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจตกเป็นลูกหน้ีตามค าพิพากษา ถูกศาลสั่งพิทกัษ์ทรัพย ์ ฟ้ืนฟู
กิจการหรือถูกฟ้องลม้ละลาย ดงันั้นเพ่ือป้องกนัไม่ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเงินดงักล่าวไปใชจ้นท าให้เกิดปัญหาการขาด
สภาพคล่องอนัจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบช าระเงินจึงจ าเป็นจะตอ้งศึกษากฎหมาย ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการคุม้ครองเงินรับล่วงหน้าจากผูใ้ชบ้ริการเพ่ือหาแนวทางในการวางหลกัเกณฑ์และก าหนดนโยบายเพ่ือก ากบั
ดูแลบริการการช าระเงินให้ไดม้าตรฐานสากล มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภยัและสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูบ้ริโภค 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

ศึกษาและเปรียบเทียบกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองเงินรับล่วงหนา้จากผูใ้ชบ้ริการระบบ
การช าระเงินของประเทศไทยและประเทศลาวในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการการช าระเงินตกเป็นบุคคลลม้ละลายเพ่ือเสนอ
แนวทางในการก าหนดหลกัเกณฑก์ารคุม้ครองเงินรับล่วงหนา้จากผูใ้ชบ้ริการระบบการช าระเงินและน าไปปรับใชก้บั
กฎหมายของประเทศลาว 
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3. การด าเนินการวจิัย 
เป็นงานวิจยัในลกัษณะเชิงคุณภาพโดยการศึกษาค้นควา้เอกสาร (Documentary Research) ได้แก่ ตัวบท

กฎหมายของประเทศไทยและประเทศลาวท่ีเป็นหลกัเกณฑใ์นการก ากบัดูแลระบบการช าระเงินและบริการการช าระ
เงิน เอกสารงานวิจยั ต ารา บทความทางวิชาการ การศึกษาออนไลน์ ขอ้มูลทางเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาลาว 
นอกจากน้ี ยงัศึกษาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกกฎหมายโดยการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีท่ีก  ากบัดูแลระบบการ
ช าระเงินและบริการการช าระเงิน เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ปัญหาและเสนอวิธีการแกไ้ขหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลการ
คุม้ครองเงินรับล่วงหนา้จากผูใ้ชบ้ริการระบบการช าระเงิน 
 

4. กฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการคุ้มครองเงินรับล่วงหน้าของประเทศไทย 
ผูท่ี้สนใจประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินภายใตก้ารก ากับของประเทศไทยจะตอ้งมีคุณสมบติัเป็นนิติ

บุคคลประเภทบริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดัหรือนิติบุคคลอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดและ
ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนเร่ิมด าเนินกิจการ ธุรกิจ
ให้บริการการช าระเงินท่ีมีลกัษณะหรือประเภทการให้บริการดงัต่อไปน้ีเป็นบริการการช าระเงินภายใตก้ารก ากบัท่ี
ตอ้งขออนุญาตหรือข้ึนทะเบียนเน่ืองจากมีการใชก้วา้งขวางและแพร่หลายหากเกิดปัญหาจะส่งผลกระทบวงกวา้ง 

(1) การให้บริการบตัรเครดิต บตัรเดบิตหรือบตัรเอทีเอ็ม 
(2) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
(3) การให้บริการรับช าระเงินดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(4) การให้บริการโอนเงินดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(5) การให้บริการการช าระเงินอ่ืนใดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อระบบการช าระเงินหรือประโยชน์สาธารณะ 
ในปัจจุบนัเทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัในการสนับสนุนการด าเนินธุรกิจในหลายดา้นโดยเฉพาะ

ดา้นการให้บริการทางการเงินท่ีเรียกว่า Financial Technology หรือ (FinTech) ดงันั้นกฎหมายจึงเปิดช่องให้ผูป้ระกอบ
ธุรกิจท่ีมีนวตักรรมทางดา้นการเงินรูปแบบใหม่มาให้บริการแก่ผูบ้ริโภคอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลตามพระราชบญัญติั
ระบบการช าระเงิน พ.ศ. 2560 เน่ืองจากการให้บริการทางการเงินเป็นธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภคและส่งผลต่อ
เสถียรภาพระบบการเงินโดยรวม จึงจ าเป็นตอ้งมีการก ากบัดูแลดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบภายใตห้ลกัเกณฑ์ท่ี
เขม้งวด ดงันั้น เพ่ือลดปัญหาดงักล่าวธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเปิดโอกาสให้ผูใ้ห้บริการทางการเงินทั้งสถาบนั
การเงินและผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงินท่ีสนใจจะเสนอนวตักรรมท่ีน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการให้บริการ
ทางการเงิน สามารถสมคัรเขา้ทดสอบนวตักรรมหรือการให้บริการภายใตข้อบเขตท่ีก าหนดใน Regulatory Sandbox 
โดยมีหลกัการส าคญั  3ประการ คือ1 

(1) ส่งเสริมให้เกิดนวตักรรมทางการเงิน 
(2) มีการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงสิทธิของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั และ 
(3) จ  ากดัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดเ้พ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภคและ

ต่อเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวมโดยมีเป้าหมายหลกัเพ่ือให้ Fintech สามารถเติบโตไดอ้ย่างย ัง่ยืน รวมทั้งมี
ความน่าเช่ือถือและไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภค 
                                                                   
1 ธนาคารแห่งประเทศไทย, “แนวปฏิบตัิเร่ือง แนวทางการเขา้ร่วมทดสอบและพฒันานวตักรรมที่น าเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการ
ให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox),” 21 ธันวาคม 2559 
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4.1 กฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องเม่ือผู้ให้บริการการช าระเงินตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 ไดว้างหลกัเกณฑ์ในการเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายของลูกหน้ีโดย

เร่ิมจากเจา้หน้ีฟ้องลูกหน้ีให้เป็นบุคคลลม้ละลายเพ่ือให้ศาลบงัคบัเอาทรัพยสิ์นของลูกหน้ีมาช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ี 
ลูกหน้ีท่ีเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายจะตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี (ชีพ จุลมนต ์และกนก จุลมนต,์ 2560 : 5) 

1. ลูกหน้ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวั หมายความว่า ลูกหน้ีมีหน้ีสินมากกว่าทรัพยสิ์น 
2. ลูกหน้ีท่ีเป็นบุคคลธรรมดาเป็นหน้ีเจา้หน้ีรายเดียวหรือหลายรายจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาทหรือ

ลูกหน้ีท่ีเป็นนิติบุคคลเป็นหน้ีเจา้หน้ีรายเดียวหรือหลายรายจ านวนไม่นอ้ยกว่า 2 ลา้นบาท 
3. หน้ีนั้นอาจก าหนดจ านวนไดโ้ดยแน่นอนไม่ว่าหน้ีนั้นจะถึงก าหนดช าระโดยพลนัหรือในอนาคตก็ตาม 
ในการพิจารณาคดีลม้ละลายก่อนท่ีศาลมีค าสั่งพิทกัษ์ทรัพยข์องลูกหน้ีเด็ดขาดเจา้หน้ีสามารถยื่นค าร้อง

ขอให้พิทกัษท์รัพยข์องลูกหน้ีชัว่คราวเพ่ือป้องกนัไม่ให้ลูกหน้ีท่ีรู้ว่าตนเองถูกฟ้องลม้ละลายถ่ายโอนทรัพยสิ์นไปไวท่ี้
อ่ืนซ่ึงท าให้กองทรัพยสิ์นของลูกหน้ีลดลงและไม่เพียงพอท่ีจะช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ี หลงัจากท่ีศาลมีค าสั่งพิทกัษ์
ทรัพยข์องลูกหน้ีเด็ดขาดแลว้อ านาจในการจดัการทรัพยสิ์นของลูกหน้ีจะตกเป็นของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์โดยเจา้
พนักงานพิทกัษ์ทรัพยมี์หน้าท่ีรวบรวมทรัพยสิ์นของลูกหน้ีเพ่ือให้กองทรัพยสิ์นมีมูลค่ามากท่ีสุดแลว้น าไปช าระหน้ี
ให้แก่เจา้หน้ีทั้งหลายหลงัจากท่ีศาลมีค าพิพากษาให้ลม้ละลาย 

กฎหมายให้อ  านาจแก่เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยใ์นการรวบรวมทรัพยสิ์นของลูกหน้ี โดยเจา้พนกังานพิทกัษ์
ทรัพยส์ามารถเขา้ไปในสถานท่ีประกอบกิจการหรือสถานท่ีท่ีอยู่ภายใตก้ารครอบครองของลูกหน้ีเพ่ือยึดทรัพยสิ์น
สมุดบญัชี เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นของลูกหน้ี เป็นตน้ นอกจากน้ีเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยย์งัมีอ  านาจสั่งให้
บุคคลท่ีเป็นหน้ีหรือมีทรัพยสิ์นของลูกหน้ีอยู่ในครอบครองต้องแจ้งหรือส่งมอบทรัพยสิ์นนั้ นให้กับเจ้าพนักงาน
พิทกัษ์ทรัพย ์ในกรณีท่ีลูกหน้ีประกอบธุรกิจท่ีมีเงินรับล่วงหนา้จากผูใ้ชบ้ริการเงินดงักล่าวเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพย์
ควรรวบรวมเขา้ไปในกองทรัพยสิ์นของลูกหน้ีหรือมีวิธีในการจดัการอยา่งไรนั้นจะไดมี้การศึกษาต่อไป 

4.2 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเงินรับล่วงหน้า 
พระราชบญัญติัระบบการช าระเงิน พ.ศ. 2560 ของประเทศไทยไดว้างหลกัเกณฑ์ให้ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้ง

ปฏิบติัตามเพ่ือคุม้ครองเงินรับล่วงหนา้ ดงัน้ี 
(1) ผูป้ระกอบธุรกิจบริการการช าระเงินซ่ึงมีการรับเงินรับล่วงหน้าจากผูใ้ชบ้ริการ ตอ้งจดัท าบญัชีเงินรับ

ล่วงหนา้ของผูใ้ชบ้ริการแยกแต่ละรายและเก็บรักษาเงินรับล่วงหนา้แยกออกจากทรัพยสิ์นของตนโดยไม่อาจน าไปใช้
เพ่ือการอ่ืนใดได ้โดยถือว่าเงินรับล่วงหนา้เป็นทรัพยสิ์นของผูใ้ชบ้ริการ 

(2) เม่ือผูป้ระกอบธุรกิจบริการการช าระเงินซ่ึงมีการรับเงินรับล่วงหนา้จากผูใ้ชบ้ริการถูกสั่งระงบัการด าเนิน
กิจการทั้งหมดหรือบางส่วน มีการร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจการ ถูกฟ้องลม้ละลายหรือถูกศาลสั่งพิทกัษ์ทรัพย ์ ให้เงินรับ
ล่วงหน้าท่ีอยู่ในการครอบครองของผูป้ระกอบธุรกิจไดรั้บการคุม้ครองโดยไม่ถือเป็นทรัพยสิ์นท่ีอยู่ภายใตก้ารห้าม
จ าหน่าย จ่ายหรือโอนตามค าสั่งอนัชอบด้วยกฎหมายท่ีให้ระงบัการด าเนินกิจการบางส่วนหรือทั้งหมดหรือตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) เม่ือผูป้ระกอบธุรกิจบริการการช าระเงินซ่ึงมีการรับเงินรับล่วงหนา้จากผูใ้ชบ้ริการตกเป็นลูกหน้ีตามค า
พิพากษาหรือถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพย ์ให้เงินรับล่วงหนา้ท่ีอยูใ่นการครอบครองของผูป้ระกอบธุรกิจไดรั้บการคุม้ครอง
โดยไม่ถือเป็นทรัพยสิ์นท่ีอยูภ่ายใตก้ารยดึหรืออายดัในคดีแพ่งหรือเป็นทรัพยสิ์นท่ีอาจแบ่งแก่เจา้หน้ีในคดีลม้ละลาย 
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(4) ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจดงักล่าวถูกศาลสั่งพิทกัษ์ทรัพย ์ให้เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยแ์ละธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นผูมี้อ  านาจด าเนินการจดัการเงินรับล่วงหนา้โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

4.1 รวบรวมเงินรับล่วงหนา้และจดัสรรเงินดงักล่าวคืนให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ 
4.2 โอนบญัชีและเงินรับล่วงหนา้ไปให้ผูป้ระกอบธุรกิจบริการการช าระเงินรายอ่ืน 
4.3 ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้การจดัการเงินรับล่วงหนา้เสร็จส้ินไป 
4.3 ประกาศทีเ่กีย่วข้องกบัการคุ้มครองเงินรับล่วงหน้า 
ก. ผู้ประกอบธุรกจิบริการเงินอเิลก็ทรอนิกส์ 
ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีเงินรับล่วงหนา้ตอ้งปฏิบติัตาม ดงัน้ี 
1. ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัท าบญัชีเงินรับล่วงหน้าท่ีไดรั้บจากผูใ้ชบ้ริการแยกไวต่้างหากจากบญัชีของตน 

จดัท าขอ้มูลให้มีความถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนัอยู่เสมอโดยตอ้งจดัท าบญัชีเงินรับล่วงหนา้ท่ีไดรั้บจากผูใ้ชบ้ริการแยก
แต่ละราย รวมทั้งแสดงบญัชีเงินรับล่วงหนา้ไวใ้นงบการเงินหรือแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินให้ชดัเจน 

2. การเก็บรักษาเงินรับล่วงหนา้ท่ีไดรั้บจากผูใ้ช้บริการตอ้งแยกไวต่้างหากจากทุนหมุนเวียนของผูป้ระกอบ
ธุรกิจและให้ฝากไวท่ี้ธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินเฉพาะกิจไม่นอ้ยกว่ายอดคงคา้งของเงินรับล่วงหนา้โดยเปิด
บญัชีเงินฝากธนาคารแยกต่างหากจากบญัชีเงินฝากอ่ืน ๆ ของผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงตอ้งปราศจากภาระผูกพนัและใช้
ส าหรับการช าระบญัชีอนัเน่ืองมาจากการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 

3. การเปิดบญัชีเงินฝากส าหรับใชใ้นการเก็บรักษาเงินรับล่วงหน้าผูป้ระกอบธุรกิจจะตอ้งระบุช่ือบญัชีเงิน
ฝากให้ชดัเจนว่าเป็นบญัชีเงินฝากท่ีเปิดไวเ้พ่ือเก็บรักษาเงินรับล่วงหน้าของผูป้ระกอบธุรกิจเ พ่ือประโยชน์ในการ
คุม้ครองเงินรับล่วงหนา้ตามกฎหมายว่าดว้ยระบบการช าระเงิน 

4. ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจเป็นธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินเฉพาะกิจสามารถเก็บรักษาเงินรับ
ล่วงหนา้ไวท่ี้สถาบนัของตนเองไดโ้ดยตอ้งแยกออกจากทรัพยสิ์นของตนและไม่สามารถน าไปใชเ้พ่ือการอ่ืนใดได ้

ข. ผู้ประกอบธุรกจิบริการโอนเงินด้วยวธิีการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมียอดคงคา้งของเงินท่ีท าธุรกรรมการโอนเงินให้กบัผูใ้ชบ้ริการไม่เสร็จส้ินสมบูรณ์ภายใน

ส้ินวนัถดัจากวนัท่ีท าธุรกรรม (T+1) ตอ้งปฏิบติัตาม ดงัน้ี 
1. ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัท าบญัชีเงินท่ีไดรั้บจากการให้บริการโอนเงินแยกไวต่้างหากจากบญัชีของตน 

จดัท าขอ้มูลให้มีความถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนัอยู่เสมอโดยตอ้งจดัท าบญัชีเงินรับล่วงหนา้ท่ีไดรั้บจากผูใ้ชบ้ริการแยก
แต่ละราย รวมทั้งแสดงบญัชีเงินรับล่วงหนา้ไวใ้นงบการเงินหรือแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินให้ชดัเจน 

2. จดัท านโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัเงินรับล่วงหน้าในเร่ืองการเก็บรักษา การจดัการและการค านวณ
ยอดคงคา้งของเงินรับล่วงหนา้โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งจดัให้มีการทบทวนหรือ
ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบติัดงักล่าวให้เหมาะสมอยูเ่สมอ 

3. จดัให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากการน าเงินรับล่วงหนา้ไปใชใ้นทางท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น การฉอ้โกง การทุจริต การกระท าความผดิต่าง ๆ หรือ
การละเลยในการเก็บรักษาเงินรับล่วงหนา้ 
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4. การเก็บรักษาเงินรับล่วงหนา้ตอ้งแยกไวต่้างหากจากเงินทุนหมุนเวียนอ่ืนของผูป้ระกอบธุรกิจและให้ฝาก
ไวท่ี้ธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินเฉพาะกิจไม่น้อยกว่ายอดคงคา้งของเงินรับล่วงหน้าโดยเปิดบญัชีเงินฝาก
ธนาคารแยกต่างหากจากบญัชีเงินฝากอ่ืน ๆ ของผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงตอ้งปราศจากภาระผูกพนัและใชส้ าหรับการช าระ
บญัชีอนัเน่ืองมาจากการให้บริการโอนเงินดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 

5. การเปิดบญัชีเงินฝากส าหรับใชใ้นการเก็บรักษาเงินรับล่วงหนา้นั้นผูป้ระกอบธุรกิจจะตอ้งระบุช่ือบญัชี
เงินฝากธนาคารให้ชดัเจนว่าเป็นบญัชีเงินฝากท่ีเปิดไวเ้พ่ือเก็บรักษาเงินรับล่วงหนา้ของผูป้ระกอบธุรกิจเพ่ือประโยชน์
ในการคุม้ครองเงินรับล่วงหนา้ตามกฎหมายว่าดว้ยระบบการช าระเงิน 

6. ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจเป็นธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินเฉพาะกิจสามารถเก็บรักษาเงินรับ
ล่วงหนา้ไวท่ี้สถาบนัของตนเองไดโ้ดยตอ้งแยกออกจากทรัพยสิ์นของตนและไม่สามารถน าไปใชเ้พ่ือการอ่ืนใดได้ 

 

5. กฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการคุ้มครองเงินรับล่วงหน้าของประเทศลาว 
ปัจจุบนัเทคโนโลยีไดถู้กน ามาใชเ้พ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่การบริการทางดา้นการเงินเพ่ือส่งเสริมให้

ประชาชนสามารถเขา้ถึงการบริการทางดา้นการเงินไดอ้ยา่งทัว่ถึง เทคโนโลยีท่ีน ามาใชใ้นการอ านวยความสะดวก
ทางด้านการเงินดังกล่าวเรียกว่า Fintech หรือ Financial Technology ซ่ึง Fintech ได้อ  านวยความสะดวกให้แก่การ
บริการทางดา้นการเงินไดอ้ยา่งหลากหลาย เช่น การฝากถอนเงิน การกูย้มืและการลงทุนแบบออนไลน์ การรู้จกัตวัตน
ของลูกค้า (Know Your Customer: KYC)และการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Customer Due 
Diligence: CDD) ผา่นทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนส าคญัของระบบการ
ช าระเงิน ดงันั้นธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือเรียกว่าธนาคารแห่ง สปป. ลาว จึงไดว้าง
หลกัเกณฑใ์นการก ากบัดูแลระบบการช าระเงิน ดงัน้ี (กรมคุม้ครองระบบการช าระเงิน, 2562) 

1. การบริหารความเส่ียงและความปลอดภยั (Risk and Security Management) 
2. ความมัน่คงทางดา้นการเงิน (Prudential) 
3. การก ากบัดูแลกิจการ (Governance) 
4. การคุม้ครองผูบ้ริโภค (Consumer Protection) 
5. ประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขนั (Efficiency and Competitiveness) 
ระบบการช าระเงินหมายถึง การเคล่ือนไหวทั้งหมดเก่ียวกบัการบริการช าระเงินท่ีประกอบดว้ยการสั่งจ่าย 

การโอน การมอบรับเงินระหว่างผูจ่้ายและผูรั้บโดยการใช้เคร่ืองมือการช าระเงิน  หรือผ่านกลไกการช าระของ 
ผูค้วบคุมระบบการช าระเงินและผูใ้ห้บริการการช าระเงิน (กรมคุม้ครองระบบการช าระเงิน, 2562) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นระบบการช าระเงินประกอบดว้ย เงินสด บตัร เช็ค เงินโอน เงินอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงการออก
บตัร เงินโอนและเงินอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่ง สปป. ลาว ทั้งน้ีกฎหมายไดใ้ห้ค  านิยามของ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ว่า หมายถึงเคร่ืองมือการช าระท่ีมีมูลค่าเงินบรรจุไว้ในแถบแม่เหล็ก  ซิมหรือโปรแกรม ซ่ึง
ผูใ้ชบ้ริการเอาเงินสดซ้ือเงินอิเล็กทรอนิกส์จากผูใ้ห้บริการเพ่ือใชใ้นการช าระค่าสินคา้ ค่าบริการและหน้ีสิน 

5.1 การอนุญาตให้เป็นผู้ให้บริการการช าระเงิน 
กฎหมายของประเทศลาวก าหนดให้ผูท่ี้สนใจประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินภายใตก้ารก ากบัจะตอ้งมี

คุณสมบติัเป็นนิติบุคคลและตอ้งไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่ง สปป. ลาวก่อนเร่ิมด าเนินกิจการ แต่ไม่ไดก้  าหนดว่า
การบริการการช าระเงินประเภทใดท่ีจะตอ้งขออนุญาตและธนาคารแห่ง สปป. ลาวยงัไม่มีประกาศเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์
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การก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินภายใตก้ารก ากบัท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจและหน่วยงานก ากบัดูแล
เกิดความสับสนเน่ืองจากการบริการการช าระเงินแต่ละประเภทมีความแตกต่างกนัและมีการก ากบัดูแลท่ีแตกต่างกนั
โดยเฉพาะการบริการการช าระเงินท่ีมีการรับเงินล่วงหน้าจากผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งก ากบัดูแลอย่างเขม้งวดตามหลกัการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค  

5.2 กฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องเม่ือผู้ให้บริการการช าระเงินตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
กฎหมายลม้ละลายของประเทศลาวไดว้างหลกัเกณฑ์ในการเขา้สู่กระบวนการล้มละลายของลูกหน้ีไว ้2 

กรณี โดยในกรณีท่ีหน่ึงเร่ิมจากเจา้หน้ีฟ้องลูกหน้ีให้เป็นบุคคลลม้ละลายเน่ืองจากลูกหน้ีมีปัญหาขาดทุนในการ
ด าเนินธุรกิจภายหลงัท่ีไดใ้ชม้าตรการทางดา้นการเงินท่ีจ  าเป็นแลว้แต่ยงัไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนดเวลาท่ีได้
ตกลงกนัระหว่างเจา้หน้ีและลูกหน้ี หรือเจา้หน้ีไดส่้งหนังสือทวงหน้ีให้แก่ลูกหน้ีแลว้อย่างน้อย 3คร้ังแต่ละคร้ังห่าง
กนัไม่ต ่ากว่า 20 วนัและลูกหน้ีไดเ้ซ็นรับแลว้แต่ไม่ไดช้ าระหน้ี กรณีท่ีสองหากลูกหน้ีเห็นว่าตนเองประสบปัญหา
ทางดา้นการเงินและไม่สามารถช าระหน้ีสินไดลู้กหน้ีสามารถร้องขอต่อศาลให้พิจารณาตดัสินให้ตนเองลม้ละลายได้
แต่จะตอ้งมีมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเห็นชอบให้ร้องขอต่อศาลให้พิจารณาตดัสินให้ตนเองลม้ละลาย2 

ในการพิจารณาคดีล้มละลายตามส านวนค าฟ้องของเจา้หน้ีหรือค าร้องขอของลูกหน้ีนั้น ลูกหน้ีสามารถ
เสนอให้มีการประนอมหน้ีก่อนลม้ละลายไดเ้พ่ือขอขยายระยะเวลาในการช าระหน้ีหรือลดจ านวนหน้ีลง หากลูกหน้ี
และเจ้าหน้ีสามารถตกลงประนอมหน้ีได้และลูกหน้ีก็สามารถช าระหน้ีตามท่ีตกลงได้ลูกหน้ีก็จะพ้นจากการ
ล้มละลาย ในกรณีท่ีไม่สามารถประนอมหน้ีได้หรือลูกหน้ีไม่สามารถช าระหน้ีได้ตามท่ีได้ตกลงกันไวศ้าลก็จะ
พิจารณาตดัสินให้ลูกหน้ีลม้ละลายและแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมทรัพยสิ์นของลูกหน้ีข้ึน คณะกรรมการควบคุม
ทรัพยสิ์นมีหนา้ท่ีรวบรวมทรัพยสิ์นของลูกหน้ีแต่ลูกหน้ียงัสามารถด าเนินกิจการไดแ้ละตอ้งอยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบ
ของศาลและคณะกรรมการควบคุมทรัพยสิ์นซ่ึงห้ามไม่ให้ลูกหน้ีซุกซ่อนหรือเคล่ือนยา้ยทรัพยสิ์น ห้ามขายหรือโอน
ทรัพยสิ์นให้แก่บุคคลอ่ืน ในกรณีท่ีลูกหน้ีประกอบธุรกิจท่ีมีเงินรับล่วงหนา้จากผูใ้ชบ้ริการ เงินดงักล่าวคณะกรรมการ
ควบคุมทรัพยสิ์นควรรวบรวมเขา้ไปในกองทรัพยสิ์นของลูกหน้ีหรือไม่หรือมีวิธีในการจดัการอย่างไรนั้นจะได้มี
การศึกษาต่อไป 

5.3 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเงินรับล่วงหน้า 
กฎหมายของประเทศลาวก าหนดให้ผูใ้ห้บริการช าระเงินดว้ยเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถน าเงินท่ีไดรั้บ

ล่วงหน้าจากผูใ้ชบ้ริการเพ่ือสนองสินเช่ือดว้ยตนเอง ผ่านสถาบนัการเงินหรือสนองสินเช่ือให้แก่ผูค้วบคุมระบบการ

ช าระเงินของตนเอง3 แต่ไม่ไดมี้การห้ามไม่ให้ผูใ้ห้บริการน าเงินดังกล่าวไปใช้ในการอ่ืนหรือใชจ่้ายในการบริหาร
กิจการของตนเอง นอกจากน้ีกฎหมายยงัไม่ไดว้างหลกัเกณฑ์เพ่ือคุม้ครองเงินรับล่วงหน้าในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจตก
เป็นลูกหน้ีตามค าพิพากษา ถูกศาลสั่งพิทกัษ์ทรัพย ์ฟ้ืนฟูกิจการหรือถูกฟ้องลม้ละลายและไม่ไดเ้ปิดช่องให้ธนาคาร
แห่ง สปป. ลาวซ่ึงเป็นหน่วยงานก ากบัดูแลสามารถออกประกาศก าหนดเก่ียวกบัมาตรการคุม้ครองเงินรับล่วงหน้าใน
กรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจประสบปัญหาหรือลม้ละลาย ทั้งน้ีการท่ีกฎหมายไม่ไดเ้ปิดช่องไวท้  าให้ธนาคารแห่ง สปป. 
ลาวไม่สามารถออกประกาศเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลบริการการช าระเงินท่ีขดักบับทบญัญติัของกฎหมายได้ 

                                                                   
2 กฎหมายลม้ละลาย พ.ศ. 2537 
3 กฎหมายวา่ดว้ยระบบการช าระเงิน พ.ศ. 2560 
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ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นตอ้งศึกษาหลกัเกณฑข์องกฎหมายและประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีมีความละเอียด
ชดัเจนและเขม้งวดเพ่ือน าไปปรับใชก้บักฎหมายของประเทศลาว 

 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การคุม้ครองผูบ้ริโภคทางการเงิน (Consumer Protection) เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มาใช้
บริการทางการเงินกบัสถาบนัการเงิน เช่น การฝากถอนเงิน การโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ การช าระค่าสินคา้
และบริการ เป็นตน้ และในปัจจุบนัธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินต่าง ๆ ไดน้ าเอาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ท่ี
ทนัสมยัเขา้มาใช้กบัการบริการทางด้านการเงินเพ่ือสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผูใ้ช้บริการซ่ึงการช าระเงินบาง
ประเภทผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผูใ้ห้บริการจึงสามารถใชบ้ริการได ้ดงันั้นเพ่ือเป็นการสร้างความ
เช่ือมัน่ว่าเงินท่ีไดจ่้ายไปแลว้นั้นจะไม่สูญหายและผูใ้ชบ้ริการจะไดรั้บความเป็นธรรมกฎหมายจึงไดว้างหลกัเกณฑ์ใน
การคุม้ครองในรับล่วงหนา้ไวใ้นกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจตกเป็นบุคคลลม้ละลายและเพ่ือไม่ให้เงินรับล่วงหนา้ดงักล่าว
ถูกน าไปแบ่งช าระให้แก่เจา้หน้ีในคดีลม้ละลาย 

จากการศึกษาเปรียบเทียบการก ากับดูแลระบบการช าระเงินของประเทศไทยและประเทศลาวมีความ
คลา้ยคลึงกนัเน่ืองจากธนาคารแห่ง สปป. ลาวไดศึ้กษากฎหมายของประเทศไทยและน าไปปรับใชก้บักฎหมายของ
ประเทศลาวโดยด าเนินตามกรอบหลกัการก ากบัดูแลระบบการช าระเงินและบริการการช าระเงินให้มีความปลอดภยั มี
ประสิทธิภาพ สามารถให้บริการไดอ้ย่างต่อเน่ืองและมีการคุ้มครองผูบ้ริโภคอย่างเหมาะสม โดยไดว้างกรอบการ
ก ากบัดูแลไว ้ดงัน้ี (1) ฐานะทางการเงินมัน่คง (2) การบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล (3) การบริหารความเส่ียง
และความปลอดภยั (4) การคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการ (5) ประสิทธิภาพและการแข่งขนั 

ธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้อกประกาศก าหนดหลกัเกณฑก์ารคุม้ครองเงินท่ีไดรั้บล่วงหนา้จากผูใ้ชบ้ริการ
อย่างละเอียดชดัเจน ส่วนกฎหมายของประเทศลาวนั้ นมีความแตกต่างจากกฎหมายของประเทศไทยเพราะไม่ได้
ก  าหนดประเภทของบริการการช าระเงินภายใตก้ารก ากบัไวอ้ยา่งชดัเจน วางหลกัเกณฑใ์นการคุม้ครองเงินรับล่วงหนา้
ไวเ้พียงแต่ไม่ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเงินดงักล่าวไปปล่อยสินเช่ือและไม่ไดเ้ปิดช่องให้ธนาคารแห่ง สปป. ลาวสามารถ
ออกประกาศเพ่ิมเติมเพ่ือคุม้ครองเงินรับล่วงหน้าจากผูใ้ชบ้ริการ ผูศึ้กษาเห็นว่ามาตรการคุ้มครองเงินรับล่วงหนา้ไม่
รัดกุมเพียงพอตามหลกัการคุม้ครองผูบ้ริโภคเน่ืองจากมีช่องว่างให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเงินดงักล่าวไปใชเ้พ่ือการอ่ืนท่ี
ไม่ใช่เพ่ือการช าระเงินจนท าให้เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องหรือล้มละลายได้  ดังนั้ นจึงมีความจ าเป็นต้องศึกษา
หลกัเกณฑข์องกฎหมายและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือน าไปปรับใชก้บักฎหมายของประเทศลาว โดยน า
หลกักฎหมายในเร่ืองการก าหนดประเภทของบริการการช าระเงินภายใตก้ารก ากับท่ีตอ้งขออนุญาตบญัญัติไว้ใน
กฎหมาย ดงัน้ี 

1. การให้บริการบตัรเครดิต บตัรเดบิตหรือบตัรเอทีเอ็ม 
2. การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
3. การให้บริการรับช าระเงินดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
4. การให้บริการโอนเงินดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
5. การให้บริการการช าระเงินอ่ืนใดตามประกาศก าหนดของธนาคารแห่ง สปป. ลาว 
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เพ่ือเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคให้ไดรั้บความเป็นธรรมจึงเห็นควรให้น าหลกักฎหมายระบบการช าระเงินของ
ประเทศไทยมาปรับใช้ในเร่ืองการก าหนดมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองเงินรับล่วงหน้าในกรณีท่ีผู ้
ประกอบธุรกิจประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือตกเป็นบุคคลลม้ละลาย โดยบญัญติัไวใ้นกฎหมาย ดงัน้ี 

1. ผูป้ระกอบธุรกิจบริการการช าระเงินซ่ึงมีการรับเงินรับล่วงหน้าจากผูใ้ช้บริการ ตอ้งจดัท าบญัชีเงินรับ
ล่วงหน้าของผูใ้ชบ้ริการแยกแต่ละราย และตอ้งเก็บรักษาเงินรับล่วงหน้าแยกออกจากทรัพยสิ์นของตนโดยไม่อาจ
น าไปใชเ้พ่ือการอ่ืนใดได ้ให้ถือว่าเงินรับล่วงหนา้ยงัคงเป็นทรัพยสิ์นของผูใ้ชบ้ริการ 

2. เม่ือผูป้ระกอบธุรกิจบริการการช าระเงินซ่ึงมีการรับเงินรับล่วงหนา้จากผูใ้ชบ้ริการ ถูกสั่งระงบัการด าเนิน
กิจการทั้งหมดหรือบางส่วน มีการร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจการ ถูกฟ้องลม้ละลายหรือถูกศาลสั่งพิทกัษ์ทรัพย ์ ให้เงินรับ
ล่วงหน้าดงักล่าวไดรั้บการคุม้ครองโดยไม่ถือเป็นทรัพยสิ์นท่ีอยู่ภายใตก้ารห้ามจ าหน่าย จ่ายหรือโอนตามค าสั่งอนั
ชอบดว้ยกฎหมายท่ีให้ระงบัการด าเนินกิจการบางส่วนหรือทั้งหมดหรือตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. เม่ือผูป้ระกอบธุรกิจบริการการช าระเงินซ่ึงมีการรับเงินรับล่วงหน้าจากผูใ้ชบ้ริการตกเป็นลูกหน้ีตามค า
พิพากษาหรือถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพย ์ให้เงินรับล่วงหนา้ดงักล่าวไดรั้บการคุม้ครองโดยไม่ถือเป็นทรัพยสิ์นท่ีอยูภ่ายใต้
การยดึหรืออายดัในคดีแพ่งหรือเป็นทรัพยสิ์นท่ีอาจแบ่งแก่เจา้หน้ีในคดีลม้ละลาย 

4. ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจดงักล่าวถูกศาลสั่งพิทกัษ์ทรัพย ์ให้เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยแ์ละธนาคารแห่ง 
สปป. ลาวเป็นผูมี้อ  านาจด าเนินการจดัการเงินรับล่วงหน้า โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งสปป. ลาว 
ประกาศก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

4.1 รวบรวมเงินรับล่วงหนา้และจดัสรรเงินดงักล่าวคืนให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ 
4.2 โอนบญัชีและเงินรับล่วงหนา้ไปให้ผูป้ระกอบธุรกิจบริการการช าระเงินรายอ่ืน 
4.3 ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้การจดัการเงินรับล่วงหนา้เสร็จส้ินไป 
5. เพ่ือประโยชน์ในการคุม้ครองเงินรับล่วงหน้าให้ผูป้ระกอบธุรกิจปฏิบติัตามท่ีธนาคารแห่ง  สปป. ลาว

ประกาศก าหนด 
เพ่ือก ากับดูแลการให้บริการการช าระเงินภายใต้การก ากับให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและสามารถ

ให้บริการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองรวมทั้งก  ากบัดูแลให้ผูป้ระกอบธุรกิจมีความน่าเช่ือถือและมีการคุม้ครองผูบ้ริโภคธนาคาร
แห่งสปป.ลาวควรออกประกาศเพ่ิมเติมเก่ียวกบัมาตรการคุม้ครองเงินรับล่วงหนา้โดยแบ่งตามประเภทของบริการการ
ช าระเงิน ดงัน้ี 

ก. ผู้ประกอบธุรกจิบริการเงินอเิลก็ทรอนิกส์ 
1.1 ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัท าบญัชีเงินรับล่วงหน้าท่ีไดรั้บจากผูใ้ชบ้ริการแยกไวต่้างหากจากบญัชีของตน 

จดัท าขอ้มูลให้มีความถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนัอยู่เสมอโดยตอ้งจดัท าบญัชีเงินรับล่วงหนา้ท่ีไดรั้บจากผูใ้ชบ้ริการแยก
แต่ละราย รวมทั้งแสดงบญัชีเงินรับล่วงหนา้ไวใ้นงบการเงินหรือแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินให้ชดัเจน 

1.2 การเก็บรักษาเงินรับล่วงหนา้ท่ีไดรั้บจากผูใ้ชบ้ริการตอ้งแยกไวต่้างหากจากทุนหมุนเวียนของผูป้ระกอบ
ธุรกิจและให้ฝากไวท่ี้ธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินไม่นอ้ยกว่ายอดคงคา้งของเงินรับล่วงหนา้โดยเปิดบญัชีเงิน
ฝากธนาคารแยกต่างหากจากบญัชีเงินฝากอ่ืน ๆ ของผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงตอ้งปราศจากภาระผูกพนัและใชส้ าหรับการ
ช าระบญัชีอนัเน่ืองมาจากการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 
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1.3 การเปิดบญัชีเงินฝากส าหรับใชใ้นการเก็บรักษาเงินรับล่วงหนา้ผูป้ระกอบธุรกิจจะตอ้งระบุช่ือบญัชีเงิน
ฝากให้ชดัเจนว่าเป็นบญัชีเงินฝากท่ีเปิดไวเ้พ่ือเก็บรักษาเงินรับล่วงหน้าของผูป้ระกอบธุรกิจเพ่ือประโยชน์ในการ
คุม้ครองเงินรับล่วงหนา้ตามกฎหมายว่าดว้ยระบบการช าระเงิน 

1.4 ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจเป็นธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินสามารถเก็บรักษาเงินรับล่วงหน้าไว้ท่ี
สถาบนัของตนเองไดโ้ดยตอ้งแยกออกจากทรัพยสิ์นของตนและไม่สามารถน าไปใชเ้พ่ือการอ่ืนใดได้ 

ข. ผู้ประกอบธุรกจิบริการโอนเงินด้วยวธิีการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
2.1 ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัท าบญัชีเงินท่ีไดรั้บจากการให้บริการโอนเงินแยกไวต่้างหากจากบญัชีของตน 

จดัท าขอ้มูลให้มีความถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนัอยู่เสมอโดยตอ้งจดัท าบญัชีเงินรับล่วงหนา้ท่ีไดรั้บจากผูใ้ชบ้ริการแยก
แต่ละราย รวมทั้งแสดงบญัชีเงินรับล่วงหนา้ไวใ้นงบการเงินหรือแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินให้ชดัเจน 

2.2 จดัท านโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัเงินรับล่วงหน้าในเร่ืองการเก็บรักษา การจดัการและการค านวณ
ยอดคงคา้งของเงินรับล่วงหนา้โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งจดัให้มีการทบทวนหรือ
ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบติัดงักล่าวให้เหมาะสมอยูเ่สมอ 

2.3 จดัให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากการน าเงินรับล่วงหนา้ไปใชใ้นทางท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น การฉอ้โกง การทุจริต การกระท าความผดิต่าง ๆ หรือ
การละเลยในการเก็บรักษาเงินรับล่วงหนา้ 

2.4 การเก็บรักษาเงินรับล่วงหน้าตอ้งแยกไวต่้างหากจากเงินทุนหมุนเวียนอ่ืนของผูป้ระกอบธุรกิจและให้
ฝากไวท่ี้ธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินไม่นอ้ยกว่ายอดคงคา้งของเงินรับล่วงหนา้โดยเปิดบญัชีเงินฝากธนาคาร
แยกต่างหากจากบญัชีเงินฝากอ่ืน ๆ ของผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงตอ้งปราศจากภาระผกูพนัและใชส้ าหรับการช าระบญัชีอนั
เน่ืองมาจากการให้บริการโอนเงินดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 

2.5 การเปิดบญัชีเงินฝากส าหรับใชใ้นการเก็บรักษาเงินรับล่วงหนา้นั้นผูป้ระกอบธุรกิจจะตอ้งระบุช่ือบญัชี
เงินฝากธนาคารให้ชดัเจนว่าเป็นบญัชีเงินฝากท่ีเปิดไวเ้พ่ือเก็บรักษาเงินรับล่วงหนา้ของผูป้ระกอบธุรกิจเพ่ือประโยชน์
ในการคุม้ครองตามกฎหมายว่าดว้ยระบบการช าระเงิน 

2.6 ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจเป็นธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินสามารถเก็บรักษาเงินรับล่วงหน้าไวท่ี้
สถาบนัของตนเองไดโ้ดยตอ้งแยกออกจากทรัพยสิ์นของตนและไม่สามารถน าไปใชเ้พ่ือการอ่ืนใดได ้

เพ่ือเป็นการพฒันาหลกัเกณฑ์ในการคุม้ครองเงินรับล่วงหน้าจากผูใ้ชบ้ริการการช าระเงินในโอกาสต่อไป
ควรศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการคุม้ครองเงินรับล่วงหน้าของต่างประเทศและประเทศไทยในกรณีท่ี  
ผูใ้ห้บริการการช าระเงินตกเป็นบุคคลลม้ละลาย 

 
กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีเพราะไดรั้บค าแนะน าและค าปรึกษาจากคณาจารยห์ลายท่าน 
ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ณฐัริกา แชน อาจารยท่ี์ปรึกษา รวมทั้ง ผศ.ดร.อรอมล อาระพล ประธานกรรมการและ 
รศ.ณชัพงษ ์ส าราญ กรรมการสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระท่ีไดก้รุณาสละเวลาให้ค าแนะน ารวมถึงการให้ค  าช้ีแนะใน
การปรับปรุงแกไ้ขในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีและขอขอบพระคุณคุณโทร่ี รัศมีพรหม ท่ีไดใ้ห้การช่วยเหลือในการ
ประสานงานต่าง ๆ เป็นอยา่งดีเสมอมา 
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ขอขอบพระคุณกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ท่ีให้โอกาศและความ
สนบัสนุนทุนการศึกษาจนส าเร็จลุล่วงดว้ยดีและขอขอบพระคุณธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ท่ีให้โอกาสและให้การช่วยเหลือในการศึกษาคร้ังน้ี สุดทา้ยน้ีผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา รวมถึงญาติพ่ี
นอ้งทุกคนท่ีคอยให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจให้กบัผูเ้ขียนตลอดมา 
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กรณศึีกษาเปรียบเทียบมาตรการส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในการเข้าถึงแหล่งเงนิทุน
ในระบบธนาคารของธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

และธนาคารแห่งประเทศไทย  
A comparative study of small and medium enterprises promotion measures on access to 

finance in the banking system of the Bank of the Lao PDR and the Bank of Thailand  
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บทคดัย่อ 
ภาครัฐได้ให้ความส าคญัในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในดา้นต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการ

ส่งเสริมการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบธนาคารดว้ย เน่ืองจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความส าคญัต่อ
ระบบเศรษฐกิจสังคมของ สปป.ลาว แต่ในปัจจุบนัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยงัประสบปัญหาการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบธนาคาร อันเป็นผลมาจากความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล ภาพรวมข้อมูลความเส่ียงของ
วิสาหกิจ ตน้ทุนในการท าธุรกรรมของธนาคาร การขาดหลกัประกนัของวิสาหกิจ ปัจจยัดา้นสถาบนัและกฎหมาย  
และการพิจารณาดา้นอุปสงคท่ี์เก่ียวกบัพฤติกรรมและแนวความคิดของวิสาหกิจ จึงสามารถกล่าวไดว้่าปัญหาท่ีส่งผล
ต่อการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบธนาคารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มนั้น มีผลมาจากปัญหาดา้นวิสาหกิจ
ท่ีเสนอขอสินเช่ือ สถาบนัการเงิน ขอ้ก าหนดกฎหมายและดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีธนาคารแห่ง สปป.ลาวยงัไม่
มีมาตรการส่งเสริมดา้นกฎหมายเฉพาะ ส่วนมาตรการส่งเสริมดา้นอ่ืนนั้นยงัมีน้อยมากและยงัไม่เป็นรูปธรรมเม่ือ
เทียบกบัมาตรการส่งเสริมของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงเห็นว่าการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใน
การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบธนาคารนั้นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ธนาคาร และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ทั้งน้ียงัเห็นว่าควรมีการแกไ้ขปัญหาดา้นศกัยภาพของวิสาหกิจเป็นอนัดนัแรก เพ่ือ
ท าให้การส่งเสริมมีประสิทธิภาพและท าให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบธนาคารได้
มากยิง่ข้ึน 
ค าส าคญั: มาตรการส่งเสริม, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, การเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 

 

ABSTRACT 
The government has given importance to the promotion of small and medium enterprises (SMEs) in various 

aspects, including access to finance in the banking system. This is because SMEs are important to the socio-economic 
system of Lao PDR. However, SMEs still confront with difficulties in financial access in the banking system. The 
study found that there are many problems such as the informational asymmetries, enterprise’s risk profile, bank’s 
transaction costs, enterprise’s lack of collateral, institutional and legal factors and the demand side considerations 
relating to the behavior and view of the enterprise, which cause difficulties to SMEs. It can be concluded that the 
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main problems affect SMEs in having access to finance in the banking system are the result of the enterprise, bank, 
legal and other related problems. In addition, the Bank of Lao PDR (BOL) has no specific legal promotion measures 
and there is a few measures and still not concrete when compared to the promotion measures of the Bank of Thailand 
(BOT). Therefore, the writer recommended that the SMEs promotion in access to finance in the banking system 
requires cooperation from all parties, which are government, banks and SMEs. In addition, it is important to solve 
the enterprise potential problems in order to make the promotion more efficient and SMEs can have more ability to 
access finance in the banking system. 
Keywords: Promotion measures, SMEs, Access to finance 
 

บทน า 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  ถือว่าเป็น

วิสาหกิจหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัและเป็นแรงขบัเคล่ือนหลกัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งก่อให้เกิดมีการ
จา้งงาน สร้างงาน และสร้างรายไดใ้ห้ประชาชนภายในประเทศอีกดว้ย ซ่ึงจากผลการส ารวจเศรษฐกิจทัว่ประเทศคร้ัง
ท่ี II  พ.ศ. 2556 ของศูนยส์ถิติแห่งชาติ พบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีจ านวนร้อยละ 99.8 ของจ านวน
วิสาหกิจทั้งหมดถือเป็นสัดส่วนท่ีมีอตัราสูงมาก แต่ถึงอย่างไรก็ตามมีเพียงร้อยละ 12.1 ของจ านวนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมทั้งหมดท่ีไดกู้ย้มืเงินหรือเขา้ถึงแหล่งเงินทุนโดยเป็นการกูย้มืเงินจากธนาคารภายในประเทศคิด
เป็นร้อยละ 70 ของอตัราการกูย้มืเงินทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือเป็นการกูย้มืเงินจากกองทุนหมู่บา้น ญาติพ่ีนอ้งหรือคนรู้จกั
เป็นต้น (ศูนยส์ถิติแห่งชาติ, 2558 : 23 , 25)  จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
ธนาคารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มนั้นยงัมีจ  านวนนอ้ยมาก 

ดว้ยเหตุน้ีภาครัฐจึงไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในการเขา้ถึงแหล่งทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
โดยไดก้  าหนดเป็นหน่ึงในแผนพฒันาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ซ่ึงก าหนดให้ระบบธนาคารเป็นแหล่งเงินทุนอยา่งหน่ึง
ในการให้สินเช่ือแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือส่งเสริมและพฒันาการผลิตสินคา้และการบริการของ
ธุรกิจภายในประเทศให้เขม้แข็ง (กระทรวงแผนการและการลงทุน, 2559 : 104) นอกจากน้ีการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนถือว่าเป็นหน่ึงในแผนพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ (กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้, 2560) ท่ีไดข้อความร่วมมือจากธนาคารแห่ง 
สปป.ลาว ในการปฏิบติัแผนพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเพ่ือส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดม้ากข้ึน (กฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2011) 
และเพ่ือรองรับผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคตดว้ย อยา่งไรก็ตามมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมให้สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบธนาคารของธนาคารแห่ง สปป.ลาวโดยเฉพาะมาตรการดา้น
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในปัจจุบนัยงัไม่เอ้ืออ านวยต่อการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เน่ืองจากยงัไม่มีกฎหมายและมาตรการส่งเสริมเฉพาะท่ีเป็นรูปธรรม (ธนาคารแห่ง สปป.ลาว, 2559 : 32-33) ท่ีช่วยให้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบธนาคารไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ดงันั้น จึงเห็นว่าการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มให้เขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบธนาคารเป็น
ปัญหาหน่ึงท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นในการศึกษาคน้ควา้ เพ่ือหาแนวทางหรือมาตรการท่ีเหมาะสมส าหรับการ
ส่งเสริมและลดขอ้จ ากดัแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบธนาคารให้เป็น
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รูปธรรม บทความน้ีจึงไดศึ้กษาเปรียบเทียบมาตรการส่งเสริมดา้นกฎหมายและดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้สินเช่ือแก่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในระบบธนาคารของธนาคารแห่ง สปป.ลาวและธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือหา
ขอ้สรุปและแนวทางหรือมาตรการส่งเสริมท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบธนาคาร
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใน สปป.ลาว ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาท่ีส่งผลต่อการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบธนาคารของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่มใน สปป.ลาว 
2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบมาตรการส่งเสริมด้านกฎหมายและด้านอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้สินเช่ือแก่

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในระบบธนาคารของธนาคารแห่ง สปป.ลาวและธนาคารแห่งประเทศไทย 
3) เพ่ือหาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มให้

เขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบธนาคารส าหรับ สปป.ลาว 
 

การด าเนินการวจิัย 
วิธีการด าเนินการวิจยัเป็นการคน้ควา้วิจยัเชิงเอกสาร ทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยศึกษาและวิเคราะห์

ขอ้มูลจากหนังสือ กฎหมาย วิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร ประกาศ เอกสารเผยแพร่ของภาครัฐและเอกชน รวมถึง
เอกสารจากฐานขอ้มูลออนไลน์ประกอบกบัขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ให้ไดม้า
ซ่ึงขอ้สรุปและแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
 

ขอบเขตการวจิัย 

การวิจยัมุ่งเน้นเฉพาะมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนใน
ระบบธนาคารของธนาคารแห่ง สปป.ลาวและธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้น ซ่ึงจะไม่รวมถึงการส่งเสริมการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบตลาดทุนและแหล่งเงินทุนอ่ืน 
 

ผลการวจิัย 
ปัญหาพ้ืนฐานท่ีส่งผลต่อการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบธนาคารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน

หลายประเทศทัว่โลกโดยเฉพาะประเทศก าลงัพฒันาซ่ึงรวมถึง สปป.ลาว ดว้ย มีผลมาจากปัญหาความไม่เท่าเทียมกนั
ของขอ้มูล ภาพรวมขอ้มูลความเส่ียงของวิสาหกิจ  ตน้ทุนในการท าธุรกรรมของธนาคาร การขาดหลกัประกนัของ
วิสาหกิจ ปัจจยัดา้นสถาบนัและกฎหมาย และการพิจารณาดา้นอุปสงค์ท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมและแนวความคิดของ
วิสาหกิจ (Zavatta, 2008 : 23-27) ซ่ึงปัญหาดงักล่าวสามารถแยกออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นวิสาหกิจท่ีเสนอขอสินเช่ือ 
1) การท่ีวิสาหกิจผูข้อสินเช่ือเป็นผูท้ราบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองและธุรกิจดีท่ีสุด แต่ไม่สามารถให้

ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นแก่สถาบนัการเงินไดอ้ยา่งครบถว้น ถูกตอ้งและเป็นจริงทั้งหมด เช่น ขอ้มูลประวติัส่วนตวั ขอ้มูลบญัชี
การเงิน แผนธุรกิจ ท่ีสถาบนัการเงินจ าเป็นตอ้งใชใ้นการวิเคราะห์สถานะผูข้อสินเช่ือรวมถึงพิจารณาความเส่ียงต่าง ๆ 
ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงปัญหาดงักล่าวนั้นจะก่อให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมกนัของขอ้มูลข้ึนจนส่งผลต่อการพิจารณา
และอนุมติัสินเช่ือของสถาบนัการเงิน 
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2) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นธุรกิจท่ีมีความเส่ียงสูงกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ เน่ืองจากมี
สภาพแวดลอ้มการแข่งขนัท่ีไม่แน่นอนท าให้มีรายรับหรือผลตอบแทนท่ีไม่แน่นอนและมีโอกาสลม้เหลวมากกว่า
ธุรกิจขนาดใหญ่ มีความพร้อมดา้นทรัพยากรมนุษยห์รือแรงงานและเงินทุนเพ่ือรับมือกับวิกฤติทางเศรษฐกิจนอ้ยกว่า
ธุรกิจขนาดใหญ่ และมีปัญหาดา้นระบบบญัชีท่ีไม่เพียงพอ ซ่ึงส่งผลต่อการเขา้ถึงขอ้มูลและความน่าเช่ือถือของขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดแ้ละความสามารถในการช าระหน้ี ท าให้การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบธนาคารยิง่ถูกจ ากดั 

3) วิสาหกิจจ านวนหน่ึงขาดหลกัประกนัหรือหลกัประกนัไม่เพียงพอท่ีจะค ้ าประกนัการขอสินเช่ือจาก
สถาบนัการเงิน โดยเฉพาะธุรกิจ Start up หรือธุรกิจท่ีเร่ิมก่อตั้งไดไ้ม่นานซ่ึงยงัไม่มัน่คงเพียงพอจึงถือว่าเป็นธุรกิจท่ีมี
ความเส่ียงสูง เป็นสาเหตุให้สถาบนัการเงินลดวงเงินสินเช่ือท่ีขอหรือปฏิเสธสินเช่ือทั้งหมด 

4) วิสาหกิจท่ีน าเสนอโครงการขยายธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่เกินไปเม่ือเทียบกบัขนาดธุรกิจในปัจจุบนั ท าให้
ธุรกิจมีความเส่ียงสูงข้ึน จึงส่งผลให้การจะไดรั้บสินเช่ือจากสถาบนัการเงินยากมากยิง่ข้ึน 

5) โครงการท่ีเสนอเพ่ือขอสินเช่ือมีคุณภาพต ่ากว่ามาตรฐานขั้นต ่าของสถาบนัการเงิน ท าให้เขา้ถึงแหล่ง
เงินทุนยากมากยิง่ข้ึน 

6) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวนหน่ึงยงัมีความช านาญในการวางแผนและคุ้มครองดา้น
การเงินอยา่งจ ากดั รวมไปถึงการวางแผนธุรกิจและการถือบญัชี ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้สถาบนัการเงินปฏิเสธการ
ให้สินเช่ือแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

7) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวนหน่ึงไม่เคยใช้บริการของสถาบนัการเงินโดยเฉพาะการ
บริการดา้นสินเช่ือ ท าให้สถาบนัการเงินขาดขอ้มูลเก่ียวกบัวิสาหกิจนั้นๆ ซ่ึงท าให้สถาบนัการเงินใชร้ะยะเวลานานใน
การพิจารณาอนุมติัสินเช่ือรวมถึงการประเมินความเส่ียงต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจได ้

8) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวนหน่ึงยงัไม่ปฏิบติัพนัธสัญญาตามท่ีได้ตกลงกบัสถาบนั
การเงินหรือผิดนัดช าระหน้ี ส่งผลให้วิสาหกิจนั้ นมีประวติัท่ีไม่น่าเช่ือถือ ท าให้การเสนอขอสินเช่ือจากสถาบนั
การเงินในคร้ังต่อไปยากมากยิง่ข้ึน 

2. ดา้นสถาบนัการเงิน 
1) การท่ีสถาบนัการเงินไม่ได้รับข้อมูลท่ีจ าเป็นเก่ียวกับผูข้อสินเช่ือและธุรกิจของผูข้อสินเช่ืออย่าง

ครบถว้น ถูกตอ้งและเป็นจริงทั้งหมด ซ่ึงถือว่าเป็นปัญหาความไม่เท่าเทียมกนัของขอ้มูล ทั้งน้ียงัหมายความรวมถึง
การท่ีสถาบนัการเงินยงัขาดขอ้มูลเก่ียวกบัวิสาหกิจท่ียงัไม่เคยใชบ้ริการของสถาบนัการเงินโดยเฉพาะการบริการ
สินเช่ือ ท าให้การวิเคราะห์สถานะผูข้อสินเช่ือรวมถึงการพิจารณาความเส่ียงต่างๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนมีความยุง่ยากมาก
ยิ่งข้ึน จนบางคร้ังเป็นเหตุให้สถาบนัการเงินไม่สามารถวิเคราะห์หรือประเมินความเส่ียงของวิสาหกิจท่ีเสนอขอ
สินเช่ือได้อย่างแทจ้ริง สถาบนัการเงินส่วนใหญ่จึงมีวิธีการป้องกนัความเส่ียงโดยการเพ่ิมอัตราค่าท าเนียมและ
ดอกเบ้ียให้สูงข้ึน ทั้งยงัเป็นสาเหตุให้สถาบนัการเงินลดวงเงินสินเช่ือหรือปฏิเสธสินเช่ือทั้งหมด ซ่ึงเป็นการสร้าง
ขอ้จ ากดัให้แก่วิสาหกิจในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบธนาคาร  

2) การท่ีสถาบนัการเงินจะให้สินเช่ือแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มนั้น มีตน้ทุนในการท าธุรกรรม
ค่อนขา้งสูง เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายต่างๆในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ เช่น การพิจารณาความเส่ียงดา้นต่างๆ การประเมิน
ใบสมคัรขอสินเช่ือ หรือการด าเนินการตรวจสอบสถานะทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย
สถาบนัการเงินมีการก าหนดตน้ทุนในการท าธุรกรรม คือ 1) ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2) ค่าท าเนียมตามกฎหมาย และ 
3) ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล เช่น ค่าใชจ่้ายส าหรับขอ้มูลเครดิตของผูข้อสินเช่ือ การตรวจสอบทั้ง
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ก่อนและหลังการให้สินเช่ือ หากข้อมูลท่ีสถาบนัการเงินจ าเป็นต้องใช้ในการพิจารณาความเส่ียงไม่เพียงพอมาก
เพียงใดก็จะท าให้ตน้ทุนในการให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลยิ่งสูงข้ึนตามไปดว้ย ทั้งน้ีการท่ีสถาบนัการเงินป้องกนัความเส่ียง
ดว้ยการก าหนดอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือสูง ซ่ึงถือเป็นขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เน่ืองจากวิสาหกิจบางส่วนโดยเฉพาะวิสาหกิจท่ีตอ้งการขอสินเช่ือในวงเงินท่ีไม่สูงมากเห็นว่าอตัราค่า
ท าเนียมและดอกเบ้ียสูงเกินไปประกอบกบัขั้นตอนการขอสินเช่ือท่ียุ่งยาก ท าให้วิสาหกิจเหล่านั้นตดัสินใจไม่เสนอ
ขอสินเช่ือจากสถาบนัเงิน 

3) การก าหนดขั้นตอนในการประกอบเอกสารเพ่ือเสนอขอสินเช่ือมีขั้นตอนท่ีหลากหลาย ใชร้ะยะเวลา
นานและมีค่าใชจ่้ายสูง จึงส่งผลต่อการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบธนาคารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

4) สถาบนัการเงินก าหนดอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือสูง เน่ืองจากสถาบนัการเงินส่วนใหญ่มีแหล่งเงินทุนท่ีมา
จากการระดมเงินฝากจากผูฝ้ากเงินเป็นหลกั ท าให้กลายเป็นแหล่งเงินทุนท่ีมีตน้ทุนสูงและมีระยะเวลาสั้น 

5) การบริการสินเช่ือของสถาบนัการเงินมีการเรียกร้องหลกัประกนัท่ีมีอตัราสูงกว่าวงเงินสินเช่ือ ซ่ึง
หลกัประกนัของวิสาหกิจจ านวนหน่ึงสถาบนัการเงินอาจพิจารณาแลว้เห็นว่าหลกัประกนัไม่เพียงพอกบัวงเงินสินเช่ือ
ท่ีผูข้อสินเช่ือตอ้งการ จึงเป็นสาเหตุให้สถาบนัการเงินลดวงเงินสินเช่ือท่ีวิสาหกิจเสนอขอหรือปฏิเสธสินเช่ือทั้งหมด 

6) สถาบนัการเงินไม่มีแรงจูงใจในการสร้างหรือปรับปรุงผลิตภณัฑ์ทางการเงินให้หลากหลาย อีกทั้งยงั
ไม่มีแรงจูงใจท่ีจะสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินสู่ตลาดอ่ืนๆอันรวมถึงผลิตภัณฑ์ส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก เน่ืองจาก
สถาบนัการเงินสามารถเจริญเติบโตไดด้ว้ยกลุ่มลูกคา้ท่ีมีฐานมัน่คงและมีความเส่ียงต ่า เช่น ธุรกิจขนาดใหญ่ ภาครัฐ 
เป็นตน้ จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการสินเช่ือแก่ธุรกิจขนาดเล็ก 

3. ดา้นขอ้ก าหนดกฎหมาย 
1) ภาคการธนาคารในประเทศก าลงัพฒันาจ านวนมากยงัไม่มีการแข่งขนักนัสูง ซ่ึงเป็นผลมาจากขอ้จ ากดั

ดา้นกฎระเบียบของภาครัฐท าให้เกิดแนวโนม้ในการน านโยบายการให้กูย้ืมในรูปแบบเก่าน ามาปรับใชห้รือคิดอตัรา
ดอกเบ้ียสูง ซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัอย่างหน่ึงส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
ธนาคาร 

2) ระบบกฎหมายยงัไม่ไดรั้บการพฒันาอย่างเพียงพอท่ีจะป้องกนัพฒันาการของเคร่ืองมือทางการเงินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมถึงเร่ืองขอ้ก าหนดกฎหมายท่ีเก่ียวกบัหลกัประกนั เช่น วิธีการคุม้ครองหลกัประกนั วิธี
พิจารณาบุริมสิทธิของหลกัประกนั ถือเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในการพิจารณาประสิทธิภาพของหลกัประกนั 
โดยปัญหาดงักล่าวท าให้สถาบนัการเงินมีความยุ่งยากในการวิเคราะห์หลกัประกนัและท าให้ใชร้ะยะเวลานานในการ
วิเคราะห์ ส่งผลต่อการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ  

4. ดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
1) การสนับสนุนดา้นเงินทุนของภาครัฐแก่สถาบนัการเงินเพ่ือปล่อยกูใ้ห้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มในเง่ือนไขท่ีเหมาะสมยงัมีอยา่งจ ากดั จึงท าให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีเขา้ถึงแหล่งเงินทุนดงักล่าวมี
จ านวนจ ากดั 

2) การขาดระบบขอ้มูลการบริหารจดัการท่ีเพียงพอในสถาบนัการเงิน ขอ้มูลทางเศรษฐกิจยงัไม่ไดรั้บการ
พฒันา การบริการสาธารณะบางอย่างยงัไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ปัญหาการข้ึนทะเบียนหลกัประกนั เป็นตน้ ฉะนั้น
สถาบนัการเงินส่วนใหญ่จึงแกปั้ญหาน้ีดว้ยการเพ่ิมค่าใชจ่้ายผ่านการก าหนดอตัราดอกเบ้ียให้สูงข้ึนหรือเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม ซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบธนาคารของวิสาหกิจ 
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3) โครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลยงัไม่ได้รับการพัฒนา ไม่มีหน่วยงานเครดิตบูโรหรือท่ีมีอยู่ยงัไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร รวมถึงกลไกอ่ืนๆ ส าหรับการรวบรวมและแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัดา้นสินเช่ือของ
วิสาหกิจท่ีเสนอขอสินเช่ือยงัไม่มีหรือมีอยู่อย่างจ ากัด ปัญหาดังกล่าวน้ีย่อมเพ่ิมความไม่เท่าเทียมกันของขอ้มูล
ระหว่างวิสาหกิจกบัสถาบนัการเงิน ซ่ึงเป็นสาเหตุให้สถาบนัการเงินใชร้ะยะเวลานานในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ
รวมถึงการประเมินความเส่ียงต่างๆ จนส่งผลต่อการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบธนาคารของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 

4) เจา้หน้าท่ีจ  านวนหน่ึงยงัมีขอ้บกพร่องในการปฏิบติัหน้าท่ี ขาดความช านาญหรือประสบการณ์ในการ
ท างาน ทั้งน้ีกรณีการทุจริตของเจา้หน้าท่ีเป็นปัญหาหน่ึงท่ีส่งผลต่อการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบธนาคารของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

นอกจากน้ี ผลการสรุปเปรียบเทียบประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวกบัมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบธนาคารของธนาคารแห่ง สปป.ลาวและธนาคารแห่งประเทศไทย มีดงัน้ี 

1. การจดัตั้งธนาคารกลางของประเทศ 
ธนาคารกลางของ สปป.ลาว ในปัจจุบนัเรียกว่า “ธนาคารแห่ง สปป.ลาว” ซ่ึงไดรั้บการจดัตั้งข้ึนในวนัท่ี 7 

ตุลาคม พ.ศ. 2511 โดยมีการด าเนินงานมาแลว้ประมาณ 51 ปี (ธนาคารแห่ง สปป.ลาว, 2561 : 1-10) ส่วนธนาคาร
กลางของประเทศไทยในปัจจุบนัเรียกว่า “ธนาคารแห่งประเทศไทย” ซ่ึงไดรั้บการจดัตั้งข้ึนวนัท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 
2485 โดยมีการด าเนินงานมาแลว้ประมาณ 77 ปี (ธนาคารแห่งประเทศไทย, มปป.) จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยไดเ้ร่ิมมีการก ากบัดูแลสถาบนัการเงินและมีพฒันาการดา้นธนาคารมากกว่าธนาคารแห่ง 
สปป.ลาว 

2. บทบาทหนา้ท่ีหลกั 
ธนาคารแห่ง สปป.ลาวและธนาคารแห่งประเทศไทยมีบทบาทหน้าท่ีหลกัในการก ากับดูแลดา้นเงินตรา 

สถาบนัการเงิน และระบบช าระเงินให้มีประสิทธิภาพและมีความมัน่คง เพ่ือส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจสังคม
แห่งชาติ (กฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, 2018 และ ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
มปป.) จึงถือไดว้่าบทบาทหนา้ท่ีหลกัของธนาคารแห่ง สปป.ลาวและธนาคารแห่งประเทศไทยมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

3. ธนาคารเฉพาะกิจท่ีให้สินเช่ือแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
ธนาคารเฉพาะกิจท่ีให้สินเช่ือแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในส่วนท่ีธนาคารแห่ง สปป.ลาวก ากบั

ดูแล ประกอบดว้ย ธนาคารพฒันาลาว (กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้, 2560 : 4) ธนาคารลาวจีน ธนาคารเอ็สที 
จ  ากดั และธนาคารไซง่อนเทืองต่ิน จ ากดั (วนันี พมมะเทพ และ บุย้ สิทธิสม, 2560-2561 : 21) ซ่ึงธนาคารดงักล่าวยงั
ไม่ถือว่าเป็นธนาคารเฉพาะกิจท่ีแทจ้ริง แต่เป็นเพียงธนาคารท่ีให้สินเช่ือในรูปแบบของโครงการ มีการจ ากดัทุนและมี
ระยะเวลาส้ินสุดโครงการ ส่วนธนาคารเฉพาะกิจท่ีให้สินเช่ือแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในส่วนท่ีธนาคาร
แห่งประเทศไทยมีหน้าท่ีตรวจสอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากกระทรวงการคลงั ไดแ้ก่ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ซ่ึงธนาคารดังกล่าวถือว่าเป็นธนาคารเฉพาะกิจท่ีจัดตั้งข้ึนมาเพ่ือส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนอย่างแทจ้ริง โดยมีวตัถุประสงค์ในการก่อตั้งเพ่ือพฒันา 
ส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนบัสนุนการจดัตั้ง การด าเนินงาน การขยาย หรือการปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมโดยการให้สินเช่ือ ค ้ าประกัน ร่วมลงทุน ให้ค  าปรึกษา แนะน า หรือให้บริการอ่ืนท่ีจ าเป็น (พระราชบญัญติั
ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย, 2545) 
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4. มาตรการดา้นกฎหมายในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เขา้ถึงแหล่งเงินทุนใน
ระบบธนาคาร 

จากการพิจารณาขอ้ก าหนดกฎหมายของธนาคารแห่ง สปป.ลาว เห็นว่ายงัไม่มีมาตรการดา้นกฎหมายเฉพาะ
เพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนอยา่งแทจ้ริง เน่ืองจากกฎหมายโดยส่วนมาก
จะมุ่งเนน้การก ากบัดูแลความมัน่คงของสถาบนัการเงินเป็นหลกั ส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยไดมี้การปรับปรุงเร่ือง
หลกัประกนัตามพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559) จดัตั้งสถาบนั
การเงินเฉพาะกิจภายใตพ้ระราชบญัญติัธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 
และจดัตั้งบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อมภายใตพ้ระราชบญัญติับรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม พ.ศ. 2534 ซ่ึงเห็นว่าเป็นมาตรการส่งเสริมด้านกฎหมายท่ีช่วยลดข้อจ ากัดบางประการ เช่น เร่ือง
หลกัประกนั เป็นการเพ่ิมประเภทหลกัประกนัให้หลากหลายมากยิง่ข้ึน และเป็นการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มให้เขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดม้ากข้ึนและง่ายข้ึน 

5. มาตรการส่งเสริมดา้นอ่ืน 
 ธนาคารแห่ง สปป.ลาวไดมี้การก าหนดมาตรการเก่ียวกบัการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
กล่าวคือ ผลกัดนัให้สถาบนัการเงินมีนโยบายเงินกูห้ลากหลายเป้าหมายมากข้ึน เพ่ิมการปล่อยสินเช่ือแก่การผลิตเป็น
สินคา้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้แก่การปรับมาเป็นอุตสาหกรรมท่ีทนัสมยั และสร้างเง่ือนไขการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดว้ยการขอความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มถือบญัชีให้ถูกตอ้งตามระเบียบกฎหมาย และส่งเสริมให้มีการก่อตั้งบริษทัค ้ าประกนัสินเช่ือ (ธนาคาร
แห่ง สปป.ลาว, 2559) ซ่ึงเห็นว่าเป็นการก าหนดมาตรการส่งเสริมดา้นอ่ืน แต่มาตรการดงักล่าวยงัไม่ไดก้  าหนดให้
ชดัเจนถึงรูปแบบและวิธีการปฏิบติังานเพ่ือให้เป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน ส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยไดมี้การก าหนด
มาตรการเก่ียวกบัการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม กล่าวคือ มีการจดัตั้งศูนยข์อ้มูลสินเช่ือเอสเอ็มอีข้ึน 
โดยจดัท า Industry Benchmark เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑเ์ปรียบเทียบในการวิเคราะห์สินเช่ือส าหรับแต่ละอุตสาหกรรม ซ่ึงท า
ให้สถาบนัการเงินสามารถวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหน้ีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไดร้วดเร็ว
ข้ึน ทั้งน้ียงัผลกัดนัให้สถาบนัการเงินหรือธนาคารพาณิชยส์ามารถร่วมลงทุนกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
ซ่ึงเป็นการให้ทุนในรูปแบบอ่ืนท่ีไม่ใช่สินเช่ือ โดยธนาคารออมสินเคยเข้าร่วมจัดท าโครงการดังกล่าวมาแล้ว 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, มปป.) นอกจากน้ีธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยอาศยัอ านาจ
ภายใตพ้ระราชบญัญติัธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ไดก้  าหนดให้
ธนาคารดงักล่าวสามารถร่วมลงทุนกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มได ้ จึงเห็นว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีการ
ก าหนดมาตรการส่งเสริมดา้นอ่ืน โดยไดเ้ร่ิมและปฏิบติัมาตรการดงักล่าวมาแลว้ 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
กล่าวโดยสรุปคือ ปัญหาท่ีส่งผลต่อการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบธนาคารของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมนั้นมีผลมาจากความไม่เท่าเทียมกนัของขอ้มูล ภาพรวมขอ้มูลความเส่ียงของวิสาหกิจ ตน้ทุนในการท า
ธุรกรรมของธนาคาร การขาดหลกัประกนัของวิสาหกิจ ปัจจยัดา้นสถาบนัและกฎหมาย และการพิจารณาดา้นอุปสงค์
ท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมและแนวความคิดของวิสาหกิจ ซ่ึงส่ิงท่ีก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวนั้ นมีผลมาจากปัญหาด้าน
วิสาหกิจท่ีเสนอขอสินเช่ือ ดา้นสถาบนัการเงิน ดา้นขอ้ก าหนดกฎหมาย และดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ท่ีลว้นแลว้แต่ส่งผล
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ต่อการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบธนาคารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได ้นอกจากน้ียงัพบว่า มาตรการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบธนาคารของธนาคารแห่ง สปป.ลาว มี
นอ้ยมากเม่ือเทียบกบัมาตรการส่งเสริมของธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทั้งมาตรการท่ีก าหนดในปัจจุบนัยงัไม่มีการ
ก าหนดให้ชดัเจนถึงรูปแบบและวิธีการปฏิบติังาน ซ่ึงเห็นว่ายงัไม่เป็นรูปธรรมอยา่งแทจ้ริง จึงขอมีขอ้เสนอแนะท่ีคาด
ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน สปป.ลาว ให้เขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
ธนาคาร ดงัน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะดา้นมาตรการกฎหมาย 
1) ควรมีการริเร่ิมให้จดัตั้ งธนาคารเฉพาะกิจข้ึนมาเพ่ือส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างสะดวกและตลอดเวลา เน่ืองจากธนาคารใน สปป.ลาวท่ีให้บริการสินเช่ือแก่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอตัราดอกเบ้ียต ่าและมีระยะเวลานานเป็นเพียงธนาคารท่ีเขา้ร่วมโครงการซ่ึงมี
ก าหนดระยะเวลาตามทุนท่ีไดรั้บ ท าให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดอ้ย่างจ ากดั จึงขอ
เสนอให้มีการศึกษาความเป็นไปไดแ้ละบญัญติักฎหมายเพ่ือมารองรับการจดัตั้งและการด าเนินงานของธนาคารเฉพาะ
กิจดงักล่าว นอกจากน้ีการก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาสินเช่ือส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มควรมีการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์ส าหรับแต่ละประเภทและขนาดวิสาหกิจให้แตกต่างกนัเพ่ือท าให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดม้ากข้ึน 

2) ควรมีการจดัตั้งบริษัทค ้ าประกนัสินเช่ือเน่ืองจากเร่ืองหลกัประกันส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมโดยเฉพาะผูป้ระกอบการรายใหม่ เป็นปัญหาหน่ึงท่ีเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนใน
ระบบธนาคาร แต่การจะจดัตั้ งบริษทัดงักล่าวนั้นเห็นว่าควรมีการศึกษาความเป็นไปไดแ้ละบญัญติักฎหมายเพ่ือมา
รองรับการด าเนินงานของบริษทัค ้ าประกนัสินเช่ือให้มีประสิทธิภาพ มัน่คง เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด 

3) ควรมีการแก้ไขกฎหมายเก่ียวกับเร่ืองหลักประกันเพ่ือขยายขอบเขตหลักประกันให้กวา้งข้ึนเพ่ือ
ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนเพ่ิมมากข้ึน 
 

2. ขอ้เสนอแนะดา้นอ่ืน 
1) ธนาคารแห่ง สปป.ลาว ควรจดัท าคู่มือเก่ียวกบัการปฏิบติัแผนพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน โดยให้ศึกษาถึงปัญหาท่ี
ส่งผลต่อการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือน ามาก าหนดวิธีการปฏิบติัและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีควร
ประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติมโดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้เพ่ือให้การสร้างคู่มือดงักล่าวมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน 

2) ธนาคารแห่ง สปป.ลาว ควรมีการออกระเบียบก าหนดให้สถาบนัมีการท า Stress Test ดา้นสินเช่ือ ซ่ึง
หมายถึงการทดสอบภาวะวิกฤตดา้นสินเช่ือโดยเป็นการตั้งประเด็นปัญหาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน เช่น หากเกิดวิกฤตดา้น
เศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแต่ละประเภทแลว้ สถาบนัการเงินจะมีวิธีรับมือกบั
ปัญหาดงักล่าวอยา่งไร ซ่ึงถือว่าเป็นการหาแนวทางในการแกไ้ขเฉพาะหนา้และช่วยให้สถาบนัการเงินสามารถหาวิธี
ป้องกนัและรับมือกบัปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้
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3)  ภาครัฐควรจดัท าคู่มือวิธีการท าธุรกิจท่ีถูกตอ้งและสร้างคู่มือการเขา้หาแหล่งเงินทุนประกอบกบัการ
จัดฝึกอบรมเพ่ือเป็นการให้ความรู้และให้ค  าปรึกษาแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายในประเทศ ทั้งน้ี
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเสนอขอสินเช่ือควรมีการพฒันาศกัยภาพของตนเองดว้ยโดยไม่ควรรอเพียงแต่
การช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนง่ายข้ึน 

4) ควรปรับปรุงระบบขอ้มูลข่าวสารของเครดิตบูโรให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนเพราะเป็นแหล่งขอ้มูลท่ี
ส าคญัแก่สถาบนัการเงินท่ีจะน ามาใชเ้พ่ือวิเคราะห์ประวติัผูข้อสินเช่ือและสถานะทางการเงินของธุรกิจ การมีระบบ
ขอ้มูลข่าวสารท่ีครบถว้นและเพียงพอต่อการวิเคราะห์สินเช่ือก็จะท าให้สถาบนัการเงินมีการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือได้
รวดเร็วมากยิง่ข้ึนและวิเคราะห์ความเส่ียงของแต่ละวิสาหกิจไดง่้ายข้ึน 

5) ควรมีการก าหนดเง่ือนไขส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเสนอขอสินเช่ือ กล่าวคือ 
ภายหลงัท่ีมีการกูย้มืเงินไปแลว้ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มดงักล่าวจดัท าระบบรายรับรายจ่ายส าหรับเงินท่ี
กูย้มืไป และรายงานสถาบนัการเงินท่ีตนขอสินเช่ือเป็นรายเดือน ทั้งน้ีสถาบนัการเงินควรมีการติดตามวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มท่ีตนไดป้ล่อยกูโ้ดยมีการสุ่มตรวจ เพ่ือท าให้วิสาหกิจและสถาบนัการเงินดงักล่าวรับรู้ถึงสถานะ
ทางการเงินท่ีแทจ้ริงของวิสาหกิจนั้นๆ ดว้ย 

6) เสนอให้มีหลกัสูตรการเรียนการสอนเก่ียวกับวินัยทางการเงินในแต่ละระดับการศึกษาเพ่ือปลูกฝัง
จิตส านึกของประชาชนให้มีวินยัทางการเงินตั้งแต่วยัเด็กเพ่ือท าให้มีการวางแผนในการใชเ้งินให้มีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี ส่ิงส าคญัในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
ธนาคารนั้นตอ้งอาศยัการร่วมมือกันของทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบนัการเงิน และผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือท าให้การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
ระบบธนาคารมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ียงัเห็นว่าควรแกไ้ขปัญหาดา้นศกัยภาพ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นอนัดนัแรก เน่ืองจากศกัยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีผล
ต่อการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ การก าหนดอตัราดอกเบ้ีย และการเรียกหลกัประกนัของธนาคาร เป็นตน้ ถึงแมว้่าจะมี
การปรับปรุงข้อก าหนดกฎหมายหรือการก าหนดมาตรการส่งเสริมด้านอ่ืนๆ ท่ีเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแลว้ แต่หากไม่มีการแกไ้ขปัญหาดา้นศกัยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มก็จะส่งผลให้การส่งเสริมการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบธนาคารนั้นยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

ส าหรับขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัประเด็นท่ีสามารถน าไปศึกษาเพ่ิมเติมมีดงัน้ี 
1) มาตรการหรือแนวทางส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มให้เขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบตลาด

ทุน 
2) การศึกษาเปรียบเทียบขอ้จ ากดัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนใน

ระบบธนาคารกบัระบบตลาดทุน 
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บทคดัย่อ 
 รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดผ้ลกัดนัให้มีธุรกิจสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารเพ่ือ
ต้องการช่วยเหลือกลุ่มประชาชนท่ียากจนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายข้ึน ส าหรับการส่งเสริมของรัฐบาลนั้ น
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีความเขม้งวดในการคดัสรรผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไดม้าตรฐานเพ่ือเขา้มาประกอบธุรกิจอย่างมี
คุณภาพและมีความเป็นธรรมแก่ลูกคา้ ปัญหาท่ีเกิดจากการออกใบอนุญาตคือไม่มีคู่มือท่ีชดัเจนในการพิจารณาออก
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ไม่มีมาตรฐานเง่ือนไขของการขอรับใบอนุญาตและไม่ไดก้  าหนดรายละเอียดของเอกสาร
ในการยื่นขอใบอนุญาตอย่างชดัเจน การท่ีไม่มีหลกัเกณฑก์ าหนดในเร่ืองของเอกสารท่ีตอ้งใชย้ื่นขอใบอนุญาตเพ่ือ
ประกอบธุรกิจนั้นท าให้หน่วยงานผูพิ้จารณาออกใบอนุญาตตอ้งเรียกให้ผูย้ื่นขอประกอบธุรกิจแกไ้ขเอกสารยืน่ขอ
ใหม่หลายคร้ังจนเกินระยะเวลาท าให้เกิดความล่าชา้ นอกนั้นยงัไดพ้บปัญหาให้กบัผูก้  ากบัดูแลและผูป้ระกอบการ
เน่ืองจากขาดคู่มือท่ีเป็นแนวทางในการพิจารณา เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผูป้ระกอบธุรกิจว่าหน่วยงานออก
ใบอนุญาตประวิงเวลาท าให้เกิดความล่าช้า จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องศึกษากฎหมาย 
ประกาศของประเทศไทย เพ่ือเป็นแนวทางน ามาปรับใชก้บักฎหมายของสปป.ลาวอย่างเหมาะสมถูกตอ้งและให้มี
ประสิทธิภาพ   
 จากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่าแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบ
อาชีพระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทย ในส่วนของขั้นตอนและวิธีการต่างๆ เห็นว่า
ทั้งสองประเทศมีแนวทางท่ีคลา้ยคลึงกนั ท่ีเป็นมาตรฐานของการออกใบอนุญาตตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ แต่
ในส่วนท่ีแตกต่างในเร่ืองของการก าหนดรายละเอียดในการพิจารณาและคู่มือแนะน าท่ีประเทศไทยไดร้ะบุเน้ือหาและ
ก าหนดระยะเวลาของการพิจารณาไวอ้ยา่งชดัเจนกว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ค าส าคญั: สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร,การออกใบอนุญาต,ธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ย 
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ABSTRACT 
The government of the Lao People's Democratic Republic has pushed for a non-bank financial institution 

to help the poor people to access the capital more easily.  For the promotion of the government, the relevant 
departments must be strict in selecting standard business operators to enter the business with quality and fairness to 
customers.  The problem of licensing is that there is no clear guideline to consider issuing business licenses.  There 
are no standard conditions for applying for a license and the details of the document are not clearly specified in the 
application.  The lack of criteria for the documents required to apply for a license to operate the business causes the 
agency to issue a license must call the applicant to revise the application document several times until the cause 
Delay. There was also a problem for the supervisor and the operator because of the lack of a guide to consider. There 
was a criticism from business operators that the licensing agency delayed the delay causing delays.  From the above 
mentioned, it is very necessary to study the law and Notice of Thailand as a guideline to be applied to the laws of the 
Lao PDR appropriately, correctly and efficiently 

From a comparative study, it was found that the guidelines for the issuance of a business loan license for 
occupation between Lao PDR and Thailand.  In the various steps and methods See that both countries have similar 
approaches That is the standard of licensing under the laws of that country But in different areas of determining the 
details of the consideration and having a guidebook in which Thailand has specified the content and determine the 
duration of the consideration clearly than the Laos PDR  
Keywords: Non-bank, Licensing, Retail loans  
 
1. บทน า 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรียกได้ว่าเป็นประเทศท่ีมีการพฒันาค่อนขา้งน้อย ประชากร
ส่วนมากยงัอาศยัอยูเ่ขตชนบทและไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของสถาบนัการเงินได ้ฉะนั้นรัฐบาลจึงไดม้องเห็น
ความส าคญัและก าหนดแผนในการส่งเสริมการพฒันาการเขา้ถึงระบบสถาบนัการเงินในชนบท เพ่ือพฒันาระบบการ
บริการในสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียมและทัว่ถึง รวมทั้งการพฒันา
ระบบการเงินในเขตฐานราก เพ่ิมทวีความสามารถของหน่วยงานรัฐในการเขา้ถึงครอบครัวยากจนท่ีไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของระบบสถาบนัการเงิน ท าให้กลุ่มคนยากจนไดรั้บการบริการ จึงมีการส่งเสริมธุรกิจสถาบนัการเงินท่ี
ไม่ใช่ธนาคารในธุรกิจการให้สินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพข้ึนอย่างต่อเน่ือง ดว้ยความกา้วหน้าของรูปแบบ
ธุรกิจการเงินในปัจจุบนัท่ีมีการพฒันาอย่างรวดเร็วทางดา้นเทคโนโลยีและหลายปัจจยัท าให้ เกิดความซับซอ้นอยา่ง
มาก ส าหรับการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจดงักล่าวนั้น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยงัไม่มี
คู่มือท่ีชัดเจนในการพิจารณาออกใบอนุญาต ไม่มีมาตรฐานเง่ือนไขของการขอรับใบอนุญาตและไม่ได้ก  าหนด
รายละเอียดของเอกสารต่างๆท่ีตอ้งยื่นขอใบอนุญาตอย่างชดัเจน จนท าให้ตอ้งมีการเรียกผูป้ระกอบธุรกิจเขา้มาเพ่ือ
แกไ้ขเอกสารยืน่ขอใหม่หลายคร้ังเกินความจ าเป็นและเกิดความล่าชา้ นอกนั้นยงัมีเสียงวิพากษว์ิจารณ์จากผูป้ระกอบ
ธุรกิจว่าหน่วยงานท่ีออกใบอนุญาตประวิงเวลาท าให้เกิดความล่าชา้ไม่อนุมติัตามระยะเวลาท่ีก าหนดในเง่ือนไขของ
การพิจารณา ปัจจุบนัเห็นว่ากฎหมายท่ีใชใ้นการก ากบัดูแลนั้นไม่สามารถรองรับต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศได ้
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กฎหมายบางฉบบัไม่ไดรั้บการแกไ้ขท าให้การออกใบอนุญาตพบปัญหา จึงส่งผลให้หน่วยงานของรัฐตอ้งไดย้ติุการ
ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อยไว้ชั่วคราวเพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการก ากับดูแลให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน จากประเด็นปัญหาดงักล่าวจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งศึกษากฎหมาย ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อยของประเทศไทยท่ีมีระบบการควบคุมดูแลธุรกิจทางการเงินท่ี
รัดกุม รอบคอบ และมีประสิทธิภาพเพ่ือน าแนวทางไปปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือศึกษากฎหมาย กฎเกณฑ์ และประกาศท่ีเก่ียวข้องกับการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสถาบนั
การเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารในประเภทธุรกิจการให้สินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือประกอบอาชีพภายใตก้ารก ากบัของประเทศไทย  

2.2 เพ่ือศึกษากฎหมาย กฎเกณฑ์ และประกาศท่ีเก่ียวข้องกับการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสถาบนั
การเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารของธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ยของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2.3 เพ่ือเปรียบเทียบกฎหมาย และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารในธุรกิจสินเช่ือรายย่อยเพ่ือประกอบอาชีพภายใตก้ารก ากับของประเทศไทย และ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้เห็นขอ้ดีและขอ้เสียของทั้งสองประเทศ 

2.4 เพ่ือเสนอแนะแนวทางท่ีน าไปสู่การแกไ้ข ปรับปรุง และน านโยบายการก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจ
สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารในธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือประกอบอาชีพภายใตก้ารก ากบัจากประเทศไทยน ามาปรับ
ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
3. การด าเนินการวจิัย 

รูปแบบการวิจยัเป็นงานวิจยัในลกัษณะเชิงคุณภาพโดยการศึกษาคน้ควา้เอกสาร ต ารา กฎหมาย กฎระเบียบ 
ประกาศของประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการคน้ควา้หาขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตและการ
สัมภาษณ์หน่วยงานรัฐท่ีก ากบัดูแลธุรกิจสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ถึงปัญหาแลว้เสนอวิธีการแกไ้ข  

 
4. ผลการวจิัย 

จากการศึกษาคน้ควา้กฎหมาย กฎเกณฑ์และประกาศท่ีเก่ียวข้องของประเทศไทย พบว่าประเทศไทยมี
แนวทางในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจการให้สินเช่ือรายย่อยเพ่ือประกอบอาชีพท่ีก าหนดรายละเอียดไวอ้ยา่ง
ชดัเจน ท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการพิจารณา ไดแ้ก่ การก าหนด 5 หลกัการส าคญัในการพิจารณา ดงัน้ี 

1. การดูแลให้มีธรรมาภิบาล 
2. การบริหารความเส่ียงในการท าธุรกรรม (Risk Management) 
3. การส่งเสริมให้สถาบนัการเงินและ Non-Bank มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
4. การสร้างความเป็นธรรมแก่ลูกคา้ (Consumer Protection) 
5. การก ากบัดูแลเศรษฐกิจในภาพรวม (Macro Prudential) 
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นอกนั้นยงัมีคู่มือแนะน าการขออนุญาตให้แก่ประชาชน รวมถึงการระบุรายละเอียดของการยืน่ขอท่ีตอ้งได้
ผ่านกระบวนการต่าง ๆ  ตามประกาศก าหนด ท่ีแสดงให้เห็นว่าระบบการควบคุมสถาบนัการเงินในประเทศไทยนั้น
มองเห็นความส าคญัของผูท่ี้ตอ้งการเขา้มาประกอบกิจการไดศึ้กษารายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือศึกษาสาระส าคญัของธุรกิจ
ทางการเงินก่อนการประกอบธุรกิจนั้นๆ นอกนั้นธุรกิจสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารของประเทศไทย ลว้นแต่มี
กฎหมายและหน่วยงานในการควบคุมเพ่ือให้การประกอบกิจการอยูใ่นขอบเขต อาทิเช่น มีการก ากบัประเภทธุรกิจท่ี
สามารถจะกระท าได้ของธุรกิจการเงินแต่ละประเภท ทั้งยงัก  าหนดวิธีการจดัตั้งบริษทัท่ีจะประกอบการเก่ียวกบั
การเงินอย่างรัดกุมทั้งเร่ืองการขออนุญาต การตั้ งส ารองเงิน รวมถึงอ านาจของธนาคารแห่งประเทศไทยในการ
ควบคุมดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ดว้ย ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นเคร่ืองยืนยนัอย่างดีว่าประเทศไทยมีระบบการควบคุมดูแลธุรกิจ
ทางการเงินท่ีรัดกุม รอบคอบและมีประสิทธิภาพสูงมาก (วรพงศ ์มูลก าบิล, 2557 : 31) 

   
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงให้เห็นความแตกต่างเก่ียวกบัการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร 
โดยศึกษากรณีธุรกิจสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับของประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ล าดบั ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

1. ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการยืน่ 2000 บาท 
เทียบเท่า 540,000 กีบ 

2. การย่ืนขออนุญาต ยื่นขอต่อกระทรวงการคลังให้อนุมัติ 
โดยยื่นผ่านค  าเห็นจาก ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

ยืน่ขอใบอนุญาตจาก ธนาคารแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
3. ระยะเวลาพจิารณาขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกจิ 

60 วนัท าการ 30 วนัท าการ 

4. ทุนจดทะเบียน ไม่ต  ่ากว่า 50 ลา้นบาท ไม่ต  ่ากว่า 727,000 บาท 
เทียบเท่า 200.000.000 กีบ 

5. หลกัในการพจิารณา มี 5 หลกัการท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
1) การดูแลใหมี้ธรรมาภิบาล 
2) การบริหารความเส่ียงในการท า
ธุรกรรม (Risk Management) 
3) การส่งเสริมให้สถาบนัการเงินและ 
Non-Bank มี ป ระ สิท ธิ ภ าพ ในก า ร
ด าเนินงาน 
4) การสร้างความเป็นธรรมแก่ลูกคา้ 
(Consumer Protection) 
5) การก ากบัดูแลเศรษฐกิจในภาพรวม 
(Macro Prudential) 

ไม่ไดก้  าหนดหลกัการในการ
พิจารณาเป็นอนัเฉพาะ โดยจะ

พิจารณาตามเง่ือนไขของธนาคาร
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวประกาศ ก าหนด 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงให้เห็นความแตกต่างเก่ียวกบัการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร 
โดยศึกษากรณีธุรกิจสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับของประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (ต่อ) 

ล าดบั ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

6. คู่มือแนะน าการย่ืนขออนุญาต
ประกอบธุรกจิ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ไดก้  าหนดไว้
ในประกาศ และประชาชนสามารถเขา้
ศึกษาดูรายละเอียดก่อนการขอยืน่ 

ไม่มีคู่มือก าหนด โดยใชว้ิธีการ
แนะน า การใหค้  าปรึกษาของ

หน่วยงานผูพ้ิจารณา 
7. คุณสมบัตขิองผู้ย่ืนขอ ธนาคารพาณิชย์ บ ริษัท เ งินทุน  ผู ้

ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินท่ีไมใช่
ธนาคารโดยตอ้งเป็นบริษทัจ ากดั หรือ
บริษทัมหาชนจ ากดั 

อนุญาตใหบุ้คคลธรรมดา และนิติ
บุคคลทัว่ไป แต่ไม่อนุญาตให้
ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุนยืน่
ขออนุญาตได ้

8. ใบอนุญาตช่ัวคราว ไม่ไดก้  าหนด  
กระทรวงการคลังอนุมัติแล้วสามารถ
ประกอบธุรกิจไดเ้ลย 

ได้รับใบอนุญาตชั่วคราว ก่อน
ได้รับใบอนุญาตถาวรจึงสามารถ
ประกอบธุรกิจได ้

9. นักลงทุนต่างด้าว สามารถขอประกอบกิจการได ้ 
บุคคลต่างดา้วสามารถเป็นผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ได ้ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายธุรกิจ
ต่างดา้ว 

บุคคลต่างดา้วสามารถถือหุน้ไดไ้ม่
เกินร้อยละ 30 เพราะยงัถือว่าเป็น
ธุรกิจท่ียงัสงวนไวใ้ห้กบัคนลาวท่ี
ตอ้งถือหุน้มากกว่า 

10. ขยายสาขาให้บริการ ไม่ตอ้งจัดตั้งบริษทัแยกต่างหาก เม่ือผู ้
ป ระกอบธุร กิจ ได้ รับอ นุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัแลว้ 
สามารถประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อย
เพื่อการประกอบอาชีพ ภายใตก้ารก ากบั
ไดทุ้กจงัหวดั 

หากตอ้งการขยายสาขาไปยงั
จงัหวดัอ่ืน ตอ้งไดข้ออนุญาตใหม่
อีกคร้ัง จาก ธนาคารแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เพื่อท าการ
ตรวจสอบความพร้อมก่อนการ
ขยายสาขา 

 
5. การอภปิรายผล 

จากการเปรียบเทียบความแตกต่างในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบ
อาชีพ แสดงให้เห็นถึงขอ้ดีและขอ้เสีย ดงัน้ี 

1) ระยะเวลาการพิจารณาและขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ  
ขอ้ดีในระยะเวลา 60 วนั เป็นระยะเวลาท่ีเพียงพอต่อการพิจารณา ท าให้ผูพิ้จารณาสามารถตรวจสอบ

เอกสารไดอ้ยา่งละเอียดและชดัเจนข้ึน ไม่เป็นการจ ากดัเวลามากจนเกินไป มีความเหมาะสมแก่การศึกษารายละเอียด
ของผูป้ระกอบการให้มีความรอบดา้น เพ่ือการอนุมติัท่ีไดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
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ขอ้เสียในระยะเวลา 30 วนั เป็นระยะเวลาท่ีสั้นซ่ึงไม่เพียงพอต่อการพิจารณาให้ละเอียดและรอบดา้น ท า
ให้ผูพิ้จารณามีขอ้บกพร่องในการศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เน่ืองจากขั้นตอนการขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือราย
ย่อยเพ่ือประกอบอาชีพใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น ตอ้งผ่านกระบวนการตรวจสอบสถานท่ีตั้ง
และขั้นตอนบนัทึกรายงาน การลงความเห็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและการอนุมติัจากผูว้่าการธนาคารแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทุกขั้นตอนอาจมีความล่าชา้ได ้ฉะนั้นการก าหนดระยะเวลาดงักล่าวนั้นเห็น
ว่าไม่เพียงพอควรปรับปรุงแกไ้ข และก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในคู่มือแนะน าการยืน่ขอใบอนุญาต 

 
2) ก  าหนดหลกัการส าคญัในการพิจารณา 5 ประการ 

ข้อดีเพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาท่ีผูพิ้จารณาควรจะค านึงเพ่ือให้เกิดความสุจริตในกิจการของ
ผูป้ระกอบการ เน่ืองจากธุรกิจเก่ียวกบัการเงินนั้น เห็นว่าระดบัผูบ้ริหารเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัท่ีจะขบัเคล่ือนผล
ประกอบธุรกิจให้ประสบความส าเร็จได ้ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและตอ้งท าหน้าท่ีของตนดว้ยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตและมีความโปร่งใส และท าให้การประกอบธุรกิจนั้นเกิดความเป็นธรรมส าหรับทุกฝ่าย การส่งเสริมให้
สถาบันการเงินและ Non-Bank มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency) ส่งเสริมให้สถาบันการเงินมี
ประสิทธิภาพ มีการแข่งขนัในระดบัท่ีเหมาะสม และระวงัไม่ให้กฎเกณฑก์ารก ากบัดูแลเป็นอุปสรรคต่อพฒันาการ
ทางธุรกิจ 

ขอ้เสียเห็นว่าหลกัการในการพิจารณาการขออนุญาตนั้ น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยงั
ไม่ไดก้  าหนดหลกัการพิจารณาอนัเป็นแบบเฉพาะเจาะจงไว ้ เพียงพิจารณาตามเง่ือนไขท่ีธนาคารแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ก าหนดไว ้เช่น คุณสมบติัของผูบ้ริหารไม่เคยเป็นบุคคลลม้ละลาย  ไม่เคยตอ้งโทษจ าคุก 
เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถทางดา้นการเงินเป็นตน้ แสดงให้เห็นว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยงั
ไม่มีแนวทางและเป้าหมายท่ีชดัเจน ฉะนั้นการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาไวน้ั้นก็เพ่ือเป็นบรรทดัฐานในการ
พิจารณาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
3) คู่มือแนะน าการยืน่ขออนุญาต 

ขอ้ดีสามารถเป็นเคร่ืองมือ ขอ้แนะน าและตวัช้ีแนะท่ีถูกตอ้ง อ  านวยความสะดวกส าหรับสถาบนัการเงิน 
Non-Bank และประชาชนเขา้มาศึกษาและสามารถน าไปใชป้ระกอบการพิจารณาการขออนุญาต ขอความเห็นชอบ
และแจง้เร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัในการประกอบเอกสารยืน่ขออนุญาต  

ข้อเสียท่ี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยงัไม่มีคู่มือแนะน าการยื่นขออนุญาต จะท าให้
การศึกษารายละเอียดของผูป้ระกอบธุรกิจมีความคลาดเคล่ือนไม่ไดรั้บรายละเอียดและขอ้แนะน าท่ีชดัเจน เน่ืองจาก
ไม่มีขอ้มูลศึกษาท่ีถูกตอ้งเป็นมาตรฐานเดียวกนัในการประกอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ฉะนั้นการสร้างคู่มือการยืน่ขอ
อนุญาตจึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ให้กบัประชาชนเพ่ือศึกษารายละเอียดและไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

 
4) การพิจารณาขยายสาขา 

ขอ้ดี เม่ือผูป้ระกอบธุรกิจไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัแล้ว สามารถประกอบ
ธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ยไดทุ้กจงัหวดัไม่ตอ้งขอยื่นใหม่ ซ่ึงถือว่าเป็นการประหยดังบประมาณและเวลา นอกนั้นระบบ
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การก ากบัดูแลของประเทศไทยระหว่างส านักงานใหญ่และบริษทัลูกถือไดว้่ามีการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ ท าให้
การตรวจสอบของผูก้  ากบัดูแลง่ายข้ึน 

ขอ้เสีย ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หากผูป้ระกอบการมีความตอ้งการอยากขยายสาขา
ไปยงัจงัหวดัอ่ืนตอ้งขอยืน่หนงัสือใหม่ทั้งหมด ท าให้เพ่ิมงบประมาณและขอ้ยุง่ยากในการขออนุญาตใหม่  

 
5) เปิดโอกาสให้บุคคลต่างดา้วเขา้มาลงทุน 

ขอ้ดีเป็นการเปิดโอกาศให้นกัลงทุนต่างประเทศไดเ้ขา้มาประกอบธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ยในการช่วยเหลือ
ประชาชนฐานรากให้มีการเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน สามารถกระจายรายรับให้กับประชาชนได้อย่างทัว่ถึง มีเงินตราจาก
ต่างประเทศไหลเขา้มาในประเทศมากข้ึน ไดรั้บเคร่ืองมืออุปกรณ์และเทคโนโลยเีขา้มาในประเทศช่วยให้เกิดการจา้ง
งานและไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยใีหม่ๆ  

ขอ้เสีย ธุรกิจดงักล่าวรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยงัคงสงวนไวใ้ห้คนลาวท่ีตอ้งถือ
หุ้นมากกว่านักลงทุนต่างประเทศเพ่ือตอ้งการให้นักลงทุนภายในประเทศมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมมากกว่า และ
การประกอบธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ยตอ้งมีผูถื้อหุ้นประกอบดว้ย 3-5 คน แลว้แต่เง่ือนไขของผูย้ืน่ขอแต่ตอ้งเป็นจ านวนค่ี
ซ่ึงนักลงทุนต่างประเทศไม่สามารถเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ได ้เห็นว่าการประกอบธุรกิจดงักล่าว ส าหรับแหล่งเงินทุน
ของผูป้ระกอบธุรกิจภายในประเทศโดยส่วนมากมีแหล่งเงินทุนท่ีจ ากัดเม่ือเทียบกับนักลงทุนต่างประเทศแล้ว 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวควรไดรั้บการสนับสนุนเงินทุนกบัผูท่ี้มีเงินทุนมากกว่าเพ่ือเป็นการกระจาย
รายรับให้ไดท้ัว่ถึง  

ผูศึ้กษามีความเห็นว่าแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ
ของประเทศไทยมีขอ้ดีและเป็นประโยชน์หลายดา้นท่ี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถน าไปเป็น
แบบอย่างและน าไปปรับใช ้ เพ่ือท าให้การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพมี
ประสิทธิภาพ สร้างความเป็นมาตรฐานและความน่าเช่ือถือให้กบันกัลงทุนได ้ทั้งเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาล
ในการส่งเสริมธุรกิจสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารให้เติบโตยิง่ข้ึน 
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเงินสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการ
ประกอบอาชีพของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบว่าในเง่ือนไขและวิธีขั้นตอนต่างๆ
ของประเทศไทยจะมีรายละเอียดมากกว่า ท่ีก  าหนดไวใ้นประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งในเร่ืองของการ
ก าหนดเน้ือหาในคู่มือแนะน าการขออนุญาตและแบบฟอร์มต่างๆ ท่ีสามารถอ านวยความสะดวกให้กบัผูท่ี้ยืน่ขอ ถือวา่
แนวทางการออกใบอนุญาตของประเทศไทยเป็นมาตรฐานท่ีสร้างความสะดวกสบายให้กับผูป้ระกอบธุรกิจได้ดี
สามารถน ามาปรับใชก้บัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามความเหมาะสม ฉะนั้น ธนาคารแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเห็นควรอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งให้หน่วยงานก ากบัดูแลไดท้บทวน แกไ้ขและศึกษาแนวทางการ
ออกใบอนุญาตจากหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทย เพ่ือท าให้การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายส่งเสริมของ
รัฐบาลเพ่ือให้มีธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ยเติบโตอยา่งมีคุณภาพและไดม้าตรฐานยิง่ข้ึน ผูเ้ขียนมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
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1) แนวทางเก่ียวกบัการเพ่ิมระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ ควรเพ่ิมระยะเวลาพิจารณาจาก 30วนั เป็น 60 วนั เพ่ือความเหมาะสมแก่การพิจารณาให้กบัหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งไดศึ้กษารายละเอียดของผูป้ระกอบการให้มีความรอบดา้น เพ่ือการอนุมติัออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตก้ารก ากบัให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานยิง่ข้ึน 

2) ก  าหนดหลกัการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพไวใ้นร่าง
กฎหมายว่าดว้ยสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร โดยน าหลกัการของประเทศไทยเป็นแนวทางปฏิบติั เพ่ือให้หน่วยงาน
ท่ีพิจารณาออกใบอนุญาตปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั 

3) สร้างคู่มือแนะน าการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ เพ่ือให้
หน่วยงานท่ีพิจารณาออกใบอนุญาตมีขั้นตอนการปฏิบติัท่ีชดัเจน ท าให้การพิจารณาไดม้าตรฐานและประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน และสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีความสนใจจะประกอบธุรกิจดงักล่าว สามารถปฏิบติัให้
ถูกตอ้งตามกฎหมายและประกาศก าหนด 

ปัจจุบนัระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัไดถู้กน ามาใชใ้นการให้บริการทางดา้นการเงินการธนาคาร ในโอกาส
ต่อไปควรศึกษาแนวทางการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือประกอบอาชีพผ่านทางอิเล็ก
โทรนิกส์ 
 
กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาค้นควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงได้ดี ด้วยค าแนะน า ค าปรึกษาจากบุคคลหลายท่าน ผูเ้ขียน
ขอขอบพระคุณอาจารย ์ผศ.ดร.ณัฐริกา แชน อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีไดก้รุณาสละเวลาให้ค าแนะน าในการศึกษาคน้ควา้
อิสระน้ี รวมถึงการให้ค  าช้ีแนะในการปรับปรุงแกไ้ขให้บทวิจยัมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณอาจารย ์ผศ.ดร.อรอมล อาระพล ประธานกรรมการศึกษาคน้ควา้อิสระ และอาจารย ์
ผศ.ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท ์กรรมการสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระ ท่ีให้ค  าปรึกษาและค าช้ีแนะในการศึกษาคน้ควา้
อิสระฉบบัน้ี และขอขอบพระคุณคุณโทร่ี รัศมีพรหม ท่ีไดใ้ห้การช่วยเหลือในการประสานงานต่างๆ เป็นอย่างดีมา
เสมอ  

ขอขอบพระคุณกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สพร. ท่ีให้โอกาศและความสนับสนุนทุนการศึกษาจน
ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี และขอขอบพระคุณธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรมคุม้ครองสถาบนั
การเงินท่ีให้การช่วยเหลือและให้โอกาศในการยกระดบัการศึกษาในคร้ังน้ี  

และสุดทา้ยน้ีผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา รวมถึงพ่ีนอ้งทุกคนท่ีคอยให้ความช่วยเหลือและเป็น
ก าลงัใจให้กบัผูเ้ขียนตลอดมา 

 
เอกสารอ้างองิ 
กรมคุม้ครองสถาบนัการเงิน. ค าแนะน าเก่ียวกบัขั้นตอนการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่

ธนาคาร พ.ศ 2559 
ธนาคารแห่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเง่ือนไขการออกใบอนุญาตธุรกิจสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร

ในธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ย พ.ศ. 2554 
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ธนาคารแห่งประเทศไทย คู่มือส าหรับประชาชน เร่ือง การขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบ
อาชีพ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. หลกัการก ากบัดูแลสถาบนัการเงิน [ออนไลน์]. 1 กุมภาพนัธ์ 2562. แหล่งท่ีมา 
https://www.bot.or.th/Thai/BOTStoryTelling/Pages/FinancialInstitutions_StoryTelling_AcademicAnd 
Student.aspx  

ประกาศธนาคารแห่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ี 01/ธหล ค าแนะน าเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจสถาบนั
การเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารของธุรกิจสินเช่ือขนาดเล็ก พ.ศ. 2559 

ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง กิจการท่ีตอ้งขออนุญาตแห่งประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 58 เร่ือง สินเช่ือรายยอ่ย
เพ่ือการประกอบอาชีพภายใตก้ารก ากบั พ.ศ 2558 

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย สนส. 1 /2558 เร่ืองการก าหนด หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบ
ธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตก้ารก าหับส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน 

พระราชกฤษฎีกา ว่าดว้ยสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารของธุรกิจสินเช่ือขนาดเลก็ พ.ศ. 2555 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126, ตอนพิเศษ 75 ง, หนา้ 8, 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 
ราชกิจานุเบกษา เล่มท่ี 119, ตอนท่ี 102 ก, หนา้ 66, 8 ตุลาคม พ.ศ. 2545 
วรพงศ ์มูลก าบิล. แนวทางการพฒันากฎหมายไทยเพ่ือควบคุมธุรกิจประเภทธนาคารเงา. (การคน้ควา้อิสระตาม

หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ, 2557) 
วาริชา อทัธายวุรรธน. การเขา้ถึงสินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตก้ารก ากบั (สินเช่ือ Nano Finance) ของ

ประชาชนรายยอ่ยในกรุงเทพมหานคร. (การคน้ควา้อิสระาตามหลกัสูตร เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2558) 

อรรถวิชช ์สุวรรณภกัดี. แนวทางและรูปแบบของกฎหมายเพ่ือการกก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจสถาบนัการเงินท่ี
ไม่ใช่ธนาคาร (Non-bank) (การคน้ควา้อิสระประกาศนียบตัรขั้นสูง หลกัสูตรการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกับริหารระดบัสูง สถาบนัพระปกเกลา้, 2551) 

แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบตลาดการเงินของ สปป. ลาว ระยะ 10 ปี (2559-2568) และวิสัยทศัน์ ถึงปี 2573 
 

https://www.bot.or.th/Thai/BOTStoryTelling/Pages/FinancialInstitutions_StoryTelling_AcademicAnd%20Student.aspx
https://www.bot.or.th/Thai/BOTStoryTelling/Pages/FinancialInstitutions_StoryTelling_AcademicAnd%20Student.aspx
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การจัดเก็บภาษีเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะกับความสอดคล้องทางวินัยการเงินการคลัง  
Earmarked tax with Fiscal discipline consistency 
นางสาวมุกมณ ีมุตต๊ะ1 และ ศิริญญา  ดุสิตนานนท์2 

1 หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต กลุ่มวชิากฎหมายตลาดทุน การเงิน และภาษี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, totaw-manee@hotmail.com 
2อาจารยป์ระจ า คณะนิติศาสตร์ มหาวยิาลยัหอการคา้ไทย, dsirinya@gmail.com 

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
ปัจจุบนัประเทศไทยมีการจดัเก็บภาษีเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ซ่ึงถือเป็นแหล่งรายไดรู้ปแบบใหม่ ท่ีรัฐสมยั

ใหม่นิยมจดัเก็บ เพ่ือใชใ้นโครงการ หรือบริการสาธารณะท่ีส าคญั และมีหลกัการและรูปแบบการจดัเก็บ ท่ีพิเศษและ
แตกต่างจากภาษีรูปแบบอ่ืนๆ ซ่ึงภาษีเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะน้ีโดยส่วนใหญ่จะผ่านเขา้สู่กองทุนนอกงบประมาณ  
ซ่ึงจะไม่รวมเขาสู่งบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวอีกนัยหน่ึง ภาษีเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะ ถือเป็นเคร่ืองมือทาง  
การคลังชนิดหน่ึงท่ีรัฐบาลใช้ โดยการมีกฎหมายก าหนดให้จัดสรรรายได้จากการจดัเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม  
ให้ไปใช้เป็นการเฉพาะส าหรับวัตถุประสงค์หรือโครงการหน่ึงๆ หรือให้มีการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม  
เป็นการพิเศษ ซ่ึงมีองคก์รท่ีไดรั้บการจดัสรรรายไดจ้ากภาษีเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 3 แห่ง ไดแ้ก่ กองทุนสนบัสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และกองทุนพฒันาการกีฬา
แห่งชาติ ซ่ึงทั้ง 3 องคก์รไดรั้บเงินจากผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีตามกฎหมายว่าดว้ยสุรา และกฎหมายว่าดว้ยยาสูบตามอตัรา 
ท่ีกฎหมายก าหนด โดยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและกองทุนกีฬาแห่งชาติ ไดรั้บในอตัราร้อยละ 2  
ของภาษีท่ีเก็บจากสุราและยาสูบ ส่วนองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ไดรั้บในอตัรา
ร้อยละ 1.5 และเป็นองค์กรเดียวท่ีมีกฎหมายบญัญติัให้มีรายไดสู้งสุด ปีงบประมาณละไม่เกิน 2 พนัลา้นบาท (จุฑา
ลกัษณ์ จ าปาทอง, 2558) 
 การจัดเก็บภาษีเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะดังกล่าวนั้ น จะท าให้การใช้จ่ายของรัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากเป็นการใชจ่้ายตามวตัถุประสงค์เฉพาะเจาะจง ท าให้เกิดการใชจ่้ายเกินความจ าเป็น และไม่มีความยืดหยุน่  
ไม่สามารถน าเงินจ านวนน้ีไปใชจ่้ายในการบริการสาธารณะเร่ืองอ่ืนได ้แมจ้ะมีความจ าเป็นเร่งด่วนยิ่งกว่า ทั้งไม่
สอดคลอ้งกบัวินัยการเงินการคลงั เน่ืองจากองค์กรดงักล่าวมีความเป็นอิสระในการบริหารจดัการเงิน อนัไดม้าจาก
การจดัเก็บภาษีเพ่ิมข้ึนจากสุราและยาสูบ ปราศจากการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจจากผูแ้ทนของประชาชน ส่งผลให้
การใชจ่้ายของหน่วยงานท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนจากการจดัเก็บภาษีเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะนั้นอาจจะไม่สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง และปัจจุบนัประเทศไทยมีการบงัคบัใช ้พระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงั
ของรัฐ พ.ศ. 2561 มีการก าหนดโดยภาพรวมให้รัฐตอ้งด าเนินนโยบายการคลงัอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส
และตรวจสอบได ้และในการพิจารณานโยบายการคลงั การจดัหารายได ้หรือการใชจ่้ายนั้น รัฐมนตรีจะตอ้งพิจารณา
ถึงความคุม้ค่า และความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่การเงินการคลงัของรัฐอย่างรอบคอบ และในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัเก็บภาษีเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ในการเก็บเงินจากประชาชน ในรูปแบบของภาษีเพ่ือน ามาใชจ่้ายตามวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไวโ้ดยเฉพาะนั้น มาตรา 25 ก าหนดให้การเสนอกฎหมายท่ีก าหนดให้หน่วยงานของรัฐไม่ตอ้งน าเงินรายไดส่้ง
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คลังนั้ น จะท าได้เฉพาะกรณีท่ีมีความจ าเป็น และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อนเสมอ 
นอกจากน้ีการเสนอกฎหมายท่ีมีบทบญัญติัให้จดัเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนจากท่ีกฎหมายก าหนดไว้
เพ่ือให้หน่วยงานรัฐน าไปจ่ายตามวตัถุประสงคข์องหน่วยงานรัฐนั้น กฎหมายวินยัการเงินการคลงัมาตรา 26 ก าหนด
ห้ามไว ้แต่อย่างไรก็ตามมีข้อยกเวน้ว่าหากการจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้ นเป็นไปเพ่ือเป็นรายไดข้อง
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นสามารถท่ีจะกระท าได ้จากพระราชบญัญติัดงักล่าวจะเห็นไดว้่า การจดัเก็บภาษีเพ่ือ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะ ไม่เป็นไปตามหลกัการของกฎหมายวินยัการเงินการคลงั อนัก าหนดให้จะตอ้งน าเงินภาษีท่ีเป็น
รายไดข้องประเทศน าส่งคลงั แลว้น าไปพฒันาประเทศตามล าดบัความส าคญั หรือความเร่งด่วนท่ีจ าเป็นจะตอ้งใชจ่้าย 
และนอกจากน้ี ยงัท าให้การใชจ่้ายงบประมาณของประเทศขาดความยดืหยุน่ เน่ืองจากไม่สามารถน าเงินภาษีไปใชจ่้าย
ในส่วนอ่ืน ซ่ึงอาจจะมีความจ าเป็นเร่งด่วนยิง่กว่าได ้ จึงไดมี้การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัของรัฐ 
พ.ศ. 2561 เพ่ือควบคุมไม่ให้มีการจดัเก็บภาษีเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะอีกในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของ
กองทุนนอกงบประมาณท่ีมีการจดัดั้งข้ึนมาแลว้นั้น ก็ยงัตอ้งมีการควบคุมดูแลและจดัสรรอย่างเหมาะสม เน่ืองจาก
พระราชบญัญติัวินัยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 ไม่มีผลยอ้นหลงัไปถึงกองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนมาก่อนท่ีจะบงัคับใช้
พระราชบญัญติัดงักล่าว ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากลกัษณะของกองทุนท่ีมีความเป็นอิสระในการใชจ่้ายงบประมาณ และการ
บริหารงานต่างๆ ท่ีปราศจากความเห็นชอบและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของประชาชนแล้วนั้น ควรท่ีจะมีการ
ควบคุมดูแลรูปแบบและขอบอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีไดรั้บเงินสนับสนุนจากการจดัเก็บภาษีเพ่ือวตัถุประสงค์
เฉพาะ เพ่ือให้การบริหารจดัการเงินภาษีของประชาชนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอยา่งสูงสุด 
 ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงมีความเห็นว่าควรให้กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานท่ีอยู่
ภายใตก้ระทรวงสาธารณสุข และให้กองทุนพฒันากีฬาแห่งชาติ อยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของกระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา และให้มีการจดัการในเร่ืองของบทบาทหน้าท่ีของทั้งสองหน่วยงานให้ชดัเจน ในการส่งเสริมดา้นสุขภาพ
และการกีฬาเพ่ือเป็นการบูรณาการการท างานของหน่วยงานดังกล่าว ให้สอดรับกบัหน่วยงานอ่ืนๆของกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และในส่วนของรายไดข้องกองทุน ให้น าไปรวมกบังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี โดยการจดัเก็บภาษีอากรจะตอ้งน าส่งเป็นรายไดข้องแผน่ดิน และใชจ่้ายผา่นกระบวนการจดัสรรตาม
วิธีการงบประมาณ และมีการตรวจสอบโดยผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา เช่นเดียวกบัหน่วยงานอ่ืนๆท่ีดูแลในเร่ือง
ของสุขภาพและการกีฬา จึงจะเป็นการใชเ้งินภาษีของประชาชนตามความตอ้งการของประชาชนอย่างแทจ้ริงซ่ึง
แสดงออกผ่านผูแ้ทนราษฎร และเป็นการลดปัญหาการบริหารเงินท่ีขดัต่อวินัยการเงินการคลงั และในส่วนของกรณี
ขององคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยนั้น เน่ืองจากการบริการประชาชนในรูปแบบของ
ส่ือสาธารณะ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง ประชาชนจึงจะ
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งเป็นเคร่ืองยนืยนัความแต่งต่างระหว่าส่ือเชิงพาณิชยก์บัส่ือสาธารณะ ผูศึ้กษา
จึงเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยควรจะตอ้งคงไวซ่ึ้ง
รูปแบบขององคก์ารท่ีจะตอ้งมีความเป็นอิสระอยา่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั แต่ควรท่ีจะให้องคก์ารดงักล่าวจดัเก็บภาษีจาก
ผูท่ี้มีเคร่ืองรับสัญญาณโทรทศัน์ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัการทางภาษี กล่าวคือ หลกัประโยชน์ ท่ีผูไ้ดรั้บประโยชน์
กบัผูท่ี้เสียภาษีควรจะเป็นคนๆเดียวกนั และเพ่ือให้ประชาชนเสียภาษีดว้ยความสมคัรใจมากยิ่งข้ึน เม่ือพวกเขามัน่ใจ
ว่าตนคือผูไ้ดรั้บประโยชน์จากการเสียภาษีให้แก่รัฐอยา่งแทจ้ริง 
ค าส าคญั: ภาษี, ภาษีเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะ, วินยัการเงินการคลงั 

 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  169 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ABSTRACT 
Nowadays, Thailand has been collecting earmarked tax.  This type of tax is considered as a new source of 

income which many modern states collect for specific projects or important public services.  This tax has special 
collecting principal and collecting pattern which differs from other type of taxes. The earmarked tax is mostly passed 
through the off-budget revenue process which was not included in the annual budget. In other words, the earmarked 
tax is one type of the government’ s finance tool which law states that the government should manage income that 
collected from taxes and fees, for specific purposes or projects.  There were three organizations in Thailand which 
receive income from earmarked tax.  These three organizations include Thai Health Promotion Foundation, Thai 
Public Broadcasting Service and Nation Sport National Fund.  These organizations receive income from those who 
pay liquor and tobacco taxes.  According to the law, Thai Health Promotion Foundation and Nation Sport National 
Fund received 2 percentage of liquor and tobacco tax, while Thai Public Broadcasting Service receives 1.5 percentage 
of the tax. Thai Public Broadcasting Service is the only organization which the law states that the organization cannot 
receive income with the amount over two thousand million Baht per fiscal year.  

The collection of earmarked tax may affect the government’s efficiency in expending.  This is because the 
expending for specific purposes would cause an over expending situation.  Too much expending can cause lack of 
ability to expend on other public services, even for the urgently needed. Therefore, this policy does not comply with 
fiscal and financial discipline Act.  Due to the fact that the three organizations had a freely financial management, 
where the incomes came from liquor and tobacco’ s taxes, these organizations’  financial management had been 
conducted without the representatives’  decisions, as well as, the expending of the organization which received the 
subvention from earmarked tax might not conform to the citizen’s truly needed and nowadays, Thailand has enforced 
the State Fiscal and Financial Disciplines Act, B.E. 2561  which specifies the government to proceed the financial 
disciplines efficiency, transparency and verifiable. The government should consider the worthy and the effect to the 
government financial situation, and especially in collecting income from citizen in the form of tax for specific 
purposes. Section 25 of such Act states that government agencies shall not send income to treasury provided that the 
legislative must receive approval from Ministry of Finance and only for urgent matters.  Furthermore, the proposed 
law to collect more tax for specific purpose of each organization is forbidden under the Fiscal and Financial Discipline 
Act, section 26. However, there is an exception in the case where tax or fee collection is for the Sectors of Provincial 
Administrative Organizations. 

The State Fiscal and Financial Disciplines Act, B.E. 2561 has enforced to restrict earmarked tax for future 
specific purposes. However, the off-budget fund, which had been founded, should receive appropriate management. 
Duet the fact that the Fiscal and Financial Disciplines Act, B.E.  2561  has no retroactive effect on the funds which 
had been established before the enforcement of this Act. 

When considered the characteristics of fund, which had a free ability for expending and managing without 
the agreement and participation from citizen, the funds should have a managing pattern and a clear organization’s 
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duty, where the funds had received the income from the earmarked tax, in order to expend the citizen tax efficiently 
and expend tax for the greater good.  The researcher suggests that the Thai Health Promotion Foundation, which is 
and organization under the Ministry of Public Health’s control and clearly appointed to support public health.  Also, 
Nation Sport National Fund should be the organization under the Ministry of Tourism and Sports’ control. The duty 
of these two organizations should be for the health and the sport support in order to integrate with other organizations 
in the Ministry of Public Health and Ministry of Tourism and Sports.  Therefore, incomes for the funds should be 
collected along with the annual budget.  Tax should be delivered to the public revenue and expending through the 
budget management process and therefore should receive approval from the representatives.  

Due to the fact that the Thai Public Broadcasting Service is the public service in a form of public media, 
the organization needed to be free from the political intervention in order to deliver quality content to the citizen and 
to be a verification of the difference between private media and public media.  The researcher found that it was 
necessary for the Thai Public Broadcasting Service to remain an independent organization, but should have ability to 
collect tax from those who possessed television receivers.  This rationale is to comply with tax principle, which 
taxpayer shall be willing to pay tax if they are truly certain that they will receive the benefit from the government .   
Keywords:  Tax, Earmarked tax, Fiscal discipline   
 
1. บทน า 

โดยหลกัแลว้ประชาชนมีหน้าท่ีตอ้งจ่ายภาษีให้แก่รัฐ เพ่ือแลกกบัการมีรัฐบาลประชาธิปไตย ซ่ึงท าหนา้ท่ี 
จดับริการสาธารณะให้แก่ประชาชน การจดัเก็บภาษีในระบอบประชาธิปไตยนั้น แมว้่าการเสียภาษีจะเป็นหนา้ท่ีของ
ประชาชน มีสภาวะบงัคบั แต่รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยก็ไม่อาจจะเก็บภาษีจากประชาชนได ้หากไม่ไดรั้บความ
ยนิยอมหรือเห็นชอบจากประชาชนเสียก่อน โดยการเสนอเป็นกฎหมาย ผา่นความเห็นชอบจากผูแ้ทนของประชาชน 
และนอกจากน้ีการเก็บภาษีจะตอ้งไม่ซับซ้อนจนท าให้เกิดภาพลวงตาทางการคลงั ซ่ึงเป็นภยัคุกคามต่อระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย ความซับซ้อนของระบบภาษีและการหารายไดข้องรัฐ มีโอกาสเกิดข้ึนดว้ยเหตุผลหลาย
ประการ เช่น การท่ีรัฐบาลจดัเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม หลายประเภทหรือหลายอตัรา มีกองทุนสาธารณะหลายประเภท 
หรือมีระบบการจดัหารายได้-ค่าใชจ่้าย ผ่านระบบการคลงัหลายประเภทผสมกนั เช่น การมีทั้งเงินในและเงินนอก
งบประมาณผสมกนั ซ่ึงประการส าคญัท่ีท าให้ระบบการจดัหารายไดข้องรัฐบาลไทยมีความซับซอ้น และมีโอกาสเกิด
สภาวะภาพลวงตาทางการคลงัไดสู้งคือ การท่ีมีรายไดน้อกงบประมาณในสัดส่วนท่ีสูง โดยรายไดน้อกงบประมาณน้ี
ประกอบดว้ยค่าธรรมเนียมค่าบริการต่างๆ ท่ีหน่วยงานประเภทกองทุนนอกงบประมาณต่างๆ เป็นผูบ้ริหารจดัการ  
มีอ  านาจก าหนดอตัราค่าบริการ และค่าธรรมเนียมไดเ้อง จดัเก็บเอง และน าไปใชจ่้ายไดเ้องโดยตรง ซ่ึงแหล่งรายได้
นอกงบประมาณน้ี มีความซับซ้อนและหลากหลายยิ่งกว่าระบบภาษีทัว่ไป และเป็นการจดัเก็บเงินจากประชาชน  
โดยท่ีประชาชนไม่สามารถล่วงรู้ถึงจ านวนเงินรายไดแ้ละท่ีมาท่ีไปของแหล่งรายไดเ้หล่าน้ี(จรัส สุวรรณมาลา, 2558) 
ซ่ึงในปัจจุบนั ประเทศไทยมีองค์กรท่ีไดรั้บการจดัสรรรายไดจ้ากภาษีเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะ  3 แห่ง ไดแ้ก่ กองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และกองทุน
พฒันาการกีฬาแห่งชาติ ซ่ึงทั้ง 3 องค์กรไดรั้บเงินจากผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีตามกฎหมายว่าดว้ยสุรา และกฎหมายว่าดว้ย
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ยาสูบตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด การจดัเก็บภาษีเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะดงักล่าวนั้น จะท าให้การใชจ่้ายของรัฐบาล
ไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเป็นการใชจ่้ายตามวตัถุประสงคเ์ฉพาะเจาะจง ท าให้เกิดการใชจ่้ายเกินความจ าเป็น และ
ไม่มีความยดืหยุน่ไม่สามารถนาเงินจ านวนน้ีไปใชจ่้ายในการบริการสาธารณะเร่ืองอ่ืนได ้แมจ้ะมีความจ าเป็นเร่งด่วน
ยิ่งกว่า ทั้งไม่สอดคล้องกับวินัยทางการคลัง เน่ืองจากองค์กรดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการบริหารจดัการเงิน  
อันได้มาจากการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึนจากสุราและยาสูบ ปราศจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจากผูแ้ทนของ
ประชาชน ส่งผลให้การใชจ่้ายของหน่วยงานท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนจากการจดัเก็บภาษีเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะนั้นอาจจะ
ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง  

จากสภาพปัญหา น ามาสู่การศึกษาในเร่ืองของ การจดัเก็บภาษีเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะ และกฎหมายเก่ียวกบั
วินัยการเงินการคลังของประเทศไทยในปัจจุบัน นอกจากน้ียงัได้ท  าการรวบรวมสภาพปัญหาจาก ข้อเท็จจริง  
มาวิเคราะห์และหาบทสรุปร่วมกบัขอ้กฎหมายและทฤษฎีทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งของประเทศ ไทย เปรียบเทียบ
กบักรณีของประเทศองักฤษ เพ่ือเป็นแนวทางแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บภาษีเพ่ือวตัถุประสงค์
เฉพาะ ให้สอดคลอ้งกบัวินัยทางการคลงัของประเทศ รวมทั้งให้มีความเป็นธรรมแก่ประชาชนผูท่ี้จะตอ้งเสียภาษี
เพ่ิมข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1 เพ่ือศึกษากฎหมายเก่ียวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ และกฎหมายเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีเ พ่ือ

วตัถุประสงคเ์ฉพาะของประเทศไทย 
2.2 เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางการจัดการเก็บภาษีเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะของประเทศไทย 

เปรียบเทียบกบัหลกัการของประเทศองักฤษ  
2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมาย และแนวทางในการจดัสรรหน่วยงานท่ีเก่ียวกบัการ

จดัเก็บภาษีเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการรักษาวินยัการเงินการคลงั 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
การศึกษาน้ี เป็นการศึกษาวิธีวิจยัทางเอกสาร โดยการศึกษาและรวบรวมวรรณกรรม ความคิดเห็นของนกั

กฎหมายและนักวิชาการ ขอ้เท็จจริงรวมถึงขอ้กฎหมาย บทความทางวิชาการ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และน าขอ้มูลท่ี
ไดม้าวิเคราะห์ แลว้สรุป เรียบเรียงผลการวิจยั 
 

4. ผลการวจิัย 
จากการศึกษาการจดัเก็บภาษีเพ่ือวตัถุประสงค์ในประเทศไทยเปรียบเทียบกบัประเทศองักฤษพบว่า การ

จดัเก็บภาษีเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะกบับริการดา้นสุขภาพของประเทศไทยนั้น มีการจดัเก็บภาษีจากสุราและยาสูบ
เพ่ิมข้ึน เพ่ือน าเงินมาสนบัสนุน ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ซ่ึงเป็นองคก์รสร้างเสริม
สุขภาพท่ีรับผิดชอบงานสร้างเสริมสุขภาพโดยยึดหลกัปรัชญา และแนวคิด ของการสร้างเสริมสุขภาพ "เน้นสร้าง
มากกว่าซ่อม" ตามประกาศ กฎบตัรออตตาวา (Ottawa Charter for Health Promotion) พ.ศ.2529 และแนวคิดของ 
องค์การอนามยัโลก (WHO) ซ่ึงส่งเสริมให้มีการสร้างเสริมระบบสาธารณสุขแนวใหม่ มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี โดย สสส. มีรูปแบบเป็นองค์กรอิสระ ไม่ข้ึนตรงต่อรัฐบาล มีอ  านาจในการตดัสินใจ  
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จดัโครงการหรือกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร การใชจ่้ายเงินเป็นไปโดยอิสระ ไม่ตอ้งผ่าน
ความเห็นชอบหน่วยงานใด ไม่อยูภ่ายใตก้ระทรวงสาธารณสุข และมีอ านาจในการกระท าการใดๆก็ตาม อนัเป็นการ
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ซ่ึงเป็นการก าหนดอ านาจหน้าท่ีไวอ้ย่างกวา้ง ทั้งการรณรงค์เก่ียวกบัการป้องกนัโรค 
การรักษาสุขภาพ การสร้างอาชีพ หรือการส่งเสริมสุขภาพทางจิตใจ ก็ลว้นแต่ถูกตีความว่าเป็นการส่งเสริมสุขภาพ
ทั้งนั้น จึงเป็นปัญหาในเร่ืองของขอบอ านาจหน้าท่ีของ สสส. ไม่มีความชดัเจน อีกทั้งกิจกรรมของ สสส. เช่น การ
รณรงคใ์ห้ประชาชนเลิกสูบบุหร่ีและเลิกด่ืมแอลกอฮอล ์หรือ การจดักิจกรรมเก่ียวกบัความปลอดภยัในชีวิตและสังคม  
การรณรงคใ์ห้ประชาชนเลิกเล่นการพนนั การรณรงคเ์ก่ียวกบัความเส่ียงในการเป็นโรคติดต่อ การตั้งครรภก่์อนวยัอนั
ควร การส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายแุละเด็ก กิจกรรมเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีกระทรวงสาธารณสุขมีการส่งเสริมและจดัท ามาอยู่
แลว้ จึงเห็นว่า การท่ี สสส. เป็นหน่วยงานอิสระท่ีจดัตั้งข้ึนมาโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ 
ท่ีดี ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีกระทรวงสาธารณสุขกระท ามาอยู่แลว้ รูปแบบของการเป็นอิสระน้ีอาจมีปัญหาในเร่ืองของอ านาจทบั
ซอ้นกนัระหว่างหน่วยงาน และท าให้หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงถูกลดบทบาทหนา้ท่ีลงไป 
 ซ่ึงแตกต่างจากกรณีของประเทศองักฤษ ท่ีไม่มีการจดัเก็บภาษีจากสินคา้หรือบริการใดโดยเฉพาะเพ่ือน ามา
เป็นแหล่งเงินทุนแก่หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพท่ีมีความเป็นอิสระ แต่การบริการสาธารณะในเร่ืองของสุขภาพ ทั้งดา้น
การรักษาโรคและการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนการเยยีวยาปัญหาท่ีท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีย  า่แยน่ั้น เป็นการ
ดูแลแบบโดยรวม โดยในส่วนของการรักษานั้นเป็นระบบประกนัสุขภาพถว้นหนา้แบบรัฐสวสัดิการ National Health 
Services (NHS) ซ่ึงกลไกส าคญัท่ีท าให้รัฐบาลองักฤษสามารถเขา้ไปดูแลและบริหารจดัการ เพ่ือให้มีบริการสุขภาพ
ส าหรับประชาชนทุกคน คือ การน างบประมาณท่ีมาจากภาษีทัว่ไป (General tax) มาใชใ้นการบริหารจดัการ และใน
ช่วงแรกท่ีมีระบบประกนัสุขภาพนั้น ท าให้หน่วยงานทางดา้นสาธารณสุขถูกลดบทบาทไปรัฐบาลองักฤษจึงแกปั้ญหา
ดงักล่าวโดยการทบทวนบทบาทและอนาคตของการสาธารณสุข และออกกฎหมาย The NHS and Community Act 
1990 เพ่ือเปิดโอกาสให้บริการสาธารณสุขไดรั้บความสนใจและมีบทบาทเพ่ิมข้ีน ซ่ึงในแผนกสาธารณสุข จะมีแผนก
ส่งเสริมสุขภาพอยูด่ว้ยเพ่ือรับผดิชอบดา้นส่งเสริมสุขภาพโดยเฉพาะ และก าหนดยทุธศาสตร์ดา้นสาธารณสุข ให้เกิด
การประสานงานทั้ง รัฐบาลกลาง, องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ องค์กรเอกชน ซ่ึงการด าเนินงานจะผสมผสาน
ระหว่างมิติสุขภาพ (health) ท่ีอยู่อาศยั (housing) และการจา้งงาน (employment) ซ่ึงเป็นการผสมระบบ สุขภาพและ
บริการทางสังคม (วินยั ลีสมิทธ์ิ, 2552) เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บการบริการทั้งดา้นสุขภาพและสังคม ซ่ึงการจดับริการ
ด้านสุขภาพในรูปแบบดังกล่าว ผูศึ้กษาเห็นว่าเป็นการจัดการท่ีดี เน่ืองจากแต่ละองค์กรก็จะอยู่ภายใต้กระทรวง
สาธารณสุข การเบิกจ่ายงบประมาณและการท างานก็จะเป็นไปในแนวทางเดียวกนั แต่ละหน่วยงานมีบทบาทหนา้ท่ี
ในการรับผดิชอบอยา่งชดัเจน การท างานของแต่ละหน่วยงานสอดคลอ้งกนั ลดปัญหาอ านาจหนา้ท่ีหน่วยงานทบัซอ้น
กนัและไม่ก่อให้เกิดความสับสนในบทบาทหนา้ท่ี ซ่ึงหากประเทศไทยมีการจดัระบบดูแลรักษา และส่งเสริมสุขภาพ
ให้อยู่ภายใตก้ระทรวงสาธารณสุขเช่นเดียวกบัประเทศองักฤษก็อาจจะเป็นแนวทางท่ีแก้ ปัญหาในเร่ืองของอ านาจ
หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีไม่ชดัเจนได ้ทั้งการบริหารงบประมาณยงัสอดคลอ้งกบัวินยัการเงินการคลงัอีกดว้ย 

ในส่วนของดา้นส่ือสาธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยกับบรรษัท
กระจายเสียงแห่งองักฤษ British Broadcasting Corporation (BBC) มีวตัถุประสงค์ในการด าเนินกิจการในแนวทาง
เดียวกนั คือ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ท่ีจะสนับสนุนการพฒันาสังคมให้มีคุณภาพและคุณธรรม โดยผ่าน
ทางบริการข่าวสารท่ีเท่ียงตรง และซ่ือตรงต่อจรรยาบรรณ โดยมุ่งด าเนินการอย่างปราศจากอคติทางการเมืองและ
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ผลประโยชน์เชิงพาณิชย ์และยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นส าคญั แต่มีข้อแตกต่างในเร่ืองของช่องทางการ
ให้บริการ โดยบรรษทักระจายเสียงแห่งองักฤษ British Broadcasting Corporation (BBC) จะให้บริการผา่นช่องทางท่ี
หลากหลายยิ่งกว่า เน่ืองจากมีการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ิมข้ึนมาดว้ย เพราะเล็งเห็นว่าปัจจุบนัความ
นิยมของประชาชนในการรับข่าวสารและความบนัเทิงนั้นเปล่ียนแปลงไป ผูค้นหันมาใชบ้ริการช่องทางออนไลน์เพ่ิม
มากข้ึนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน จึงมีการปรับเปล่ียนช่องทางในการให้บริการโดยส่ือประเภทท่ีเยาวชนให้ความนิยม 
จะยา้ยไปให้บริการผา่นช่องทางออนไลน์  
 และมีข้อแตกต่างท่ีส าคัญ คือ รายได้หลักของบรรษัทกระจายเสียงแห่งอังกฤษ มาจากค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต จากประชาชนท่ีมีเคร่ืองรับวิทย ุโทรทศัน์ (License Fee) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการจดัเก็บภาษีท่ีดี คือ หลกั
ประโยชน์ เน่ืองจากผูท่ี้จ่ายค่าธรรมเนียมในการรับชมนั้น เป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์จากกิจการส่ือสาธารณะแต่รายไดข้อง
องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยนั้นมีรายไดห้ลกัมาจากการจดัเก็บภาษีสุราและยาสูบ ไม่
เป็นไปตามหลกัหลกัการประโยชน์เหมือนกรณีของประเทศองักฤษ กล่าวคือ ผูท่ี้ตอ้งเสียภาษีเพ่ิมข้ึนมากกว่าบุคคล
อ่ืนๆ ควรไดรั้บประโยชน์ตอบแทนมากกว่าเช่นกนั  
 
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 
การจดัเก็บภาษีเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ถือเป็นแหล่งรายไดรู้ปแบบใหม่ส าหรับประเทศไทย มีหลกัการและ

รูปแบบการจดัเก็บท่ีพิเศษและแตกต่างจากภาษีรูปแบบอ่ืนๆ ซ่ึงภาษีเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะน้ีจะผา่นเขา้สู่กองทุนอก
งบประมาณ ไม่รวมเขาสู่งบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวอีกนัยหน่ึงภาษีเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะ ถือเป็นเคร่ืองมือ
ทางการคลงัชนิดหน่ึงท่ีรัฐบาลใชใ้นการระดมทุน เพ่ือน ามาบริการสาธารณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงปัจจุบนั 
ในประเทศไทยมีองคก์รท่ีไดรั้บการจดัสรรรายไดจ้ากภาษีเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 3 แห่ง ไดแ้ก่ กองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และกองทุนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ 
ซ่ึงทั้ง 3 องคก์รไดรั้บเงินจากผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีตามกฎหมายว่าดว้ยสุรา และกฎหมายว่าดว้ยยาสูบตามอตัราท่ีกฎหมาย
ก าหนด และมีกฎหมายรองรับความเป็นอิสระในการใชอ้  านาจด าเนินงานตามวตัถุประสงค์ขององคก์รดงัน้ี กองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มีอ  านาจตามพระราชบญัญติักองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 โดย
มีวตัถุประสงค์หลกัในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ของประชาชน และรณรงค์ให้ประชาชนงด
บริโภค สินคา้ประเภทสุราและยาสูบ รวมทั้งส่ิงอ่ืนท่ีท าลายสุขภาพ องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย มีอ  านาจตามพระราชบญัญติัองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 
โดยเป็นส่ือสาธารณะท่ีไม่แสวงผลก าไรแห่งแรกของประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือด าเนินการวิทยกุระจายเสียงและ
วิทยุโทรทศัน์ท่ีสนับสนุนการพฒันาสังคม ท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทาง
บริการข่าวสารท่ีเท่ียงตรง รอบดา้น สมดุล และซ่ือตรงต่อจรรยาบรรณ และกองทุนพฒันาการกีฬาแห่งชาติมีอ  านาจ
ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา การเตรียมนักกีฬาเพ่ือให้เป็นนักกีฬา ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 
สนับสนุนเงินรางวลัแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา 
ช่วยเหลือดา้นสวสัดิการแก่นกักีฬา บุคลากรกีฬา และผูซ่ึ้งประสบอุบติัเหตุ หรือไดรั้บความเสียหายหรืออนัตรายจาก
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การแข่งขนักีฬา และกรณีอ่ืนอนัควรแก่การสงเคราะห์ ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามวยตามกฎหมายว่าดว้ยกีฬามวย 
และกีฬาอาชีพตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

จากการศึกษาพบว่าการใชภ้าษีเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะในประเทศไทยนั้น พบว่ามีปัญหาส าคญัท่ีควรไดรั้บ
การแกไ้ขดงัน้ี  

ประการแรก ปัญหาในเร่ืองของการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีไม่ชดัเจนและการท างานทบัซ้อน
กนั การก าหนดขอบอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีใม่ชดัเจนนั้น ท าให้เกิดการตีความอ านาจหนา้ท่ี
อยา่งกวา้งขวาง เช่น การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดว้ยนิยามของการ
ส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงรวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ ขยายความไปถึงการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตท่ี
ดี ซ่ึงในการท่ีบุคคลจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีนั้น ประกอบไปดว้ยหลากหลายดา้น ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ ครอบครัว 
สังคม และอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นการตีความอยา่งกวา้ง ท าให้ไม่ว่า สสส. จะด าเนินการจดักิจกรรมใดๆแก่ประชาชน ก็สามารถ
อา้งไดว้่าเป็นการกระท าเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพท่ีดีข้ึนทั้งนั้น เน่ืองจากเป็นการตีความตามเจตนารมณ์ตาม
กฎบตัรออตตาวา ท่ีรับมาเป็นแนวทางในการจดัตั้ง สสส. การใชจ่้ายเงินไปกบักิจกรรมเหล่าน้ี ท่ีถูกอา้งว่าอยูภ่ายใต้
ขอบวตัถุประสงคท่ี์กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสามารถกระท าไดโ้ดยไม่ขดัต่อกฎหมาย ประกอบกบัการ
ใชจ่้ายเงินในการจัดกิจการเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ สสส. เป็นไปโดยอิสระ ไม่ตอ้งผ่านความเห็นชอบจาก
รัฐสภาซ่ึงเป็นผูแ้ทนของประชาชน ท าให้การใชจ่้ายเงินโดยไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ก่อประโยชน์แก่ประชาชนเท่าท่ีควร  

อีกทั้งกรณีของกองทุนพัฒนาการกฬีาแห่งชาต ิทีม่กีารก าหนดวตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการกฬีา และมีการ
ควบรวมกองทุนหลายกองทุนเขา้ดว้ยกนั อาจส่งผลให้เกิดการตีความขอบข่ายในการปฏิบติังานของกองทุนอยา่งกวา้ง
เช่นเดียวกนั เช่น สนับสนุนโดยมุ่งเน้นไปท่ีตวันักกีฬา การศึกษา รักษาสุขภาพความเป็นอยู่ของนักกีฬาอาชีพ แลว้
รวมทั้งสนบัสนุนการออกก าลงักาย การเล่นกีฬาของประชาชนทัว่ไปดว้ยหรือไม่ หรือรวมไปถึงการสร้างสนามกีฬา 
ในเร่ืองของการก่อสร้างสถานท่ีในการเล่นกีฬาหรือไม่เพียงไร กรอบการด าเนินงานไม่มีความชดัเจน เม่ือมีการจดัตั้ง
กองทุนข้ึนและยงัมีหน่วยงานอ่ืนท่ีรับผิดชอบในดา้นการกีฬาอยู่เช่นเดียวกนั หากการจดัตั้งกองทุนดงักล่าว ไม่ไดมี้
การก าหนดขอบวตัถุประสงคแ์ละขอบอ านาจท่ีชดัเจน จะท าให้เกิดอ านาจทบัซอ้นกนัระหว่างหลายหน่วยงานได ้และ
อาจเป็นการลดบทบาทหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงจนอาจจะเลือนหายไป ทั้งท่ียงัคงตอ้งใชง้บประมาณท่ีมาจากภาษี
ของประชาชนในการบริหารหน่วยงานนั้นๆอยู่ และการท่ีทั้งกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และกองทุน
พฒันากีฬาแห่งชาติ มีลักษณะของกองทุนท่ีเป็นอิสระ แยกออกไปจาก กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา ซ่ึงมีหน่วยงานภายใตส้ังกดัคอยท าหนา้ท่ีสนบัสนุน การส่งเสริมสุขภาพ และสนบัสนุนการกีฬา อยู่
ภายใตก้ระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาอยู่แลว้ เม่ือมีการจดัตั้งกองทุนแยกออกมา ประกอบ
กบัการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของกองทุนซ่ึงไม่ชดัเจน จึงท าให้อาจจะเกิดปัญหาการมีอ านาจหน้าท่ีทบัซ้อนกนัของ
หน่วยงาน หรือมีหน่วยงานใดถูกลดบทบาทหนา้ท่ีลงได ้

ประการท่ีสอง ปัญหาเร่ืองความสอดคลอ้งกบัหลกัการทางภาษี เน่ืองจากการจดัเก็บภาษีกรณีขององคก์าร
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นบริการในดา้นของส่ือสาธารณะ แต่มีรายไดห้ลกัจากภาษี
สุราและยาสูบซ่ึงไม่เป็นไปตามหลกัหลกัการในการจัดเก็บภาษีท่ีดี คือ หลักประโยชน์ กล่าวคือ ผูท่ี้ต้องเสียภาษี
เพ่ิมข้ึนมากกว่าบุคคลอ่ืนๆ ควรไดรั้บประโยชน์ตอบแทนมากกว่าเช่นกนั ซ่ึงหากการเช่ือมโยงระหว่างภาษีท่ีจดัเก็บ
ไดก้บัหลกัประโยชน์มีมากข้ึนเท่าใด ก็ยิง่ท  าให้เหตุผลสนบัสนุนการน าภาษีเพ่ือวตัถุประสงคม์าใชมี้มากข้ึนเท่านั้น 
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ประการท่ีสาม ปัญหาความรับผิดชอบต่อความเสียหายของส่ือสาธารณะ เน่ืองจากส่ือสาธารณะเป็นผูใ้ห้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ทั้งการเป็นส่ือสาธารณะ จะต้องมีความเป็นกลางในการให้ข้อมูล และระมดัระวงั
ตรวจสอบขอ้มูลท่ีจะเผยแพร่ให้ประชาชนทราบอยา่งดี ปัจจุบนัแมจ้ะมีพระราชบญัญติัองคก์ารกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายท่ีก าหนดกรอบและแนวทางในการด าเนินงานขององคก์าร
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย แต่พระราชบญัญติัดงักล่าวไม่ไดมี้บทบญัญติัในเร่ืองของ ความ
รับผดิชอบของส่ือสาธารณะต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่บุคคลใดๆ จากการกระท าท่ีฝ่าฝืนพระราชบญัญติัดงักล่าว ซ่ึง
ถือเป็นความรับผดิชอบต่อสังคมประการหน่ึงท่ีส่ือสาธารณะพึงมี 

ประการท่ีส่ี ปัญหาความสอดคลอ้งกบัวินัยการเงินการคลงั การจดัเก็บภาษีเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะนั้นเป็น
การขดัต่อวินยัการเงินการคลงั เน่ืองจากเงินท่ีไดจ้ากการจดัเก็บภาษีสุราและยาสูบส่วนหน่ึงจะตอ้งกนัออกมาจากเงิน
ท่ีจะตอ้งน าไปใชจ่้ายเป็นงบประมาณแผน่ดิน เพ่ือบริการสาธารณะโดยรวม ตามความจ าเป็นเร่งด่วนโดยมาจากความ
ตอ้งการของประชาชนซ่ึงแสดงออกผ่านผูแ้ทนของประชาชนคือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เม่ือตอ้งกนั เงินส่วนน้ี
ออกมาท าให้การใชจ่้ายเงินเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนดไวเ้ท่านั้น ท าให้ขาดความยดืหยุน่ในการใชจ่้ายเงิน และ 
รายจ่ายในแต่ละปีจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงข้ึนอยู่กับจ านวนเงินจากภาษีท่ีจัดเก็บไดซ่ึ้งไม่ใช่มาจากความตอ้งการของ
ประชาชนโดยแท ้ 

ด้วยเหตุดังกล่าวขา้งต้น ท าให้ปัญหาทั้งส่ีประการเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงและ
สมควรท่ีจะไดรั้บการแกไ้ขอยา่งยิง่ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาในเร่ืองของการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีไม่ชดัเจน กรณีของกองทุนสนบัสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) และกองทุนพฒันาการกีฬาแห่งชาติมีปัญหาในเร่ืองของการก าหนดวตัถุประสงคข์องกองทุนมี
ขอบเขตไม่ชัดเจน สามารถตีความไปได้อย่างกว้างจนเกินไป ผู ้ศึกษาจึงขอเสนอใ ห้  แก้ไขมาตรา 3 แห่ง
พระราชบญัญติักองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 โดยก าหนดขอบอ านาจของกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพให้ชดัเจนยิ่งข้ึน ว่าจะให้กองทุนดงักล่าวมีอ านาจในการจดักิจกรรมหรือโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิตใจเท่านั้น ไม่รวมถึงการจดักิจกรรมทางสังคม ศาสนา หรือเศรษกิจ เพ่ือให้มีขอบเขต
การด าเนินงานท่ีชัดเจน ใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์ตามวตัถุประสงค์อย่างสูงสุด และกรณีของกองทุน
พฒันาการกีฬาแห่งชาติ ผูศึ้กษาเห็นว่าควรแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 42 พระราชบญัญติัการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2558 โดยให้เพ่ิมความชัดเจนในเร่ืองขอบอ านาจในการด าเนินการตามวตัถุประสงค์ โดยให้ระบุโดยชัดเจนว่า 
สนบัสนุนโดยเนน้ท่ีตวันกักีฬา การศึกษา รักษาสุขภาพความเป็นอยูข่องนกักีฬาอาชีพ แลว้รวมทั้งสนบัสนุนการออก
ก าลงักาย การเล่นกีฬาของประชาชนทัว่ไปดว้ยหรือไม่ หรือรวมไปถึงการสร้างสนามกีฬา ในเร่ืองของการก่อสร้าง
สถานท่ีในการเล่นกีฬาหรือไม่เพียงไร โดยพิจารณาจากอ านาจในการด าเนินการของหน่วยงานอ่ืนท่ีสนบัสนุนในเร่ือง
ของกีฬา ว่ามีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในเร่ืองของการออกก าลงักายของบุคคลทัว่ไปท่ีไม่ใช่นักกีฬาอาชีพ เร่ืองของ
โครงสร้าง สถานท่ี สนามกีฬาแล้วหรือไม่ หากมีหน่วยงานท่ีดูแลในเร่ืองดังกล่าวอยู่แลว้ ควรระบุขอบเขตการ
ด าเนินงานของกองทุนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ให้มีอ  านาจในการด าเนินการ สนบัสนุนตวับุคคล โดยสนบัสนุนดา้น 
การศึกษา รักษาสุขภาพความเป็นอยู ่ของนกักีฬาอาชีพและนักกีฬาท่ีเตรียมความพร้อมเพ่ือท่ีจะเป็นนกักีฬาอาชีพทั้ง
ในระดบัชาติและนานาชาติ สนับสนุนเงินรางวลัแก่นกักีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา ท่ีใชค้  าว่า “แห่งประเทศ
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ไทย” ซ่ึงประกอบคุณความดีแก่การกีฬาของชาติหรือน าช่ือเสียงเกียรติภูมิมาสู่ประเทศชาติ โดยไม่รวมถึง เร่ืองของ
โครงสร้าง หรือการก่อสร้างสถานท่ีในการเล่นกีฬา การสร้างสนามกีฬา หากบทบญัญติัดงักล่าวมีความชดัเจน ขอบ
อ านาจในการด าเนินงานใดๆเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ก็จะชดัเจนตามไปดว้ย ส่งผลให้ลดปัญหาอ านาจหน้าท่ีทบั
ซอ้นกนัของหน่วยงาน และท าให้แต่ละหน่วยงานมีแนวทางการด าเนินงานท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 

ปัญหาเร่ืองความสอดคลอ้งกบัหลกัการทางภาษี ส่ือสาธารณะเป็นส่ือท่ีมีความแตกต่างจากส่ือเชิงพาณิชยซ่ึ์ง
จะถูกครอบง าจากวิธีคิดแบบทุนนิยมและผูมี้อ  านาจทางการเมืองเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการรักษาอ านาจทางการเมือง
ของตน แต่ส่ือสาธารณะมีแนวคิดและปรัชญาพ้ืนฐานในการด าเนินการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
มุ่งหวงัให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีแทจ้ริงและเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเอง ทั้งเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้แก่ระบบประชาธิปไตย เป็นพ้ืนท่ีสาธารณะของประชาชน โดยส่ือสาธารณะท าหนา้ท่ีเสนอข่าวสารท่ีเป็น
กลางปราศจากอคติทางการเมือง ทั้งยงัส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนให้กา้วหน้าทนัการเปล่ียนแปลงของโลก และ
ส่งเสริมเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนอย่างเท่าเทียม ส่ือสาธารณะจึงเป็นส่ิงท่ีประเทศไทยควรจะคงไว ้
แต่อยา่งไรก็ตามในการจดัเก็บภาษีหรือจดัเก็บในรูปแบบของค่าธรรมเนียมนั้น ควรจะสอดคลอ้งกบัหลกัการทางภาษี 
คือ หลกัประโยชน์ ซ่ึงผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากบริการใดของรัฐจะตอ้งเสียภาษีให้แก่รัฐตามสัดส่วนแห่งบริการท่ีตน
ไดรั้บ เม่ือส่ือสาธารณะของประเทศไทยมีลกัษณะเป็นองค์กรอิสระ ปราศจากการแทรกแทรงทางการเมือง และมี
รายไดม้ากจากการจดัเก็บภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นพิเศษ เพ่ือน ามาบ ารุงบริการส่ือสาธาณะโดยเฉพาะ แตกต่างจากบริการ
สาธาณะโดยทัว่ไปท่ีรัฐจดับริการให้ประชาชนจากงบประมาณประจ าปีซ่ึงมาจากภาษีทัว่ไปของประชาชน ผูศึ้กษา
เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในการจดัเก็บเงินภาษีเพ่ือบ ารุงองค์การและน ารายไดม้า ใช้ในการจัดท าส่ือ
สาธารณะโดยจดัเก็บภาษีจากการรับฟังรับชมขอ้มูลข่าวสารหรือสาระบนัเทิงทุกลกัษณะท่ีเป็นเคร่ืองรับสัญญาณ
โทรทศัน์ โดยผูท่ี้มีเคร่ืองรับสัญญาณโทรทศัน์ควรถูกก าหนดให้เป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีเสียภาษีตามหลกัประโยชน์ เน่ืองจาก
ปัจจุบนัส่ือสาธารณะของประเทศไทยมีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบของสถานีโทรทศัน์เท่านั้น  
โดยอาจมีการยกเวน้ภาษีให้แก่บุคคลบางประเภทเช่น ผูพิ้การทางสายตาและ ผูท่ี้บกพร่องในเร่ืองของการรับฟัง ซ่ึงใน
การก าหนดอตัราภาษีนั้นควรท่ีจะค านึงถึงความเพียงพอของรายไดท่ี้จะใชใ้นการด าเนินการส่ือสาธารณะและรายได้
เฉล่ียต่อหัวของประชากร และเพ่ือประโยชน์ในการจดัเก็บภาษีควรก าหนดให้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน อยา่งเช่น เทศบาล 
ซ่ึงมีความใกลชิ้ดต่อประชาชนมากกว่าหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นผูด้  าเนินการจดัเก็บภาษีในส่วนน้ี ทั้งยงัสะดวกต่อการ
ตรวจสอบการเสียภาษีไดง่้ายและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือป้องกนัการหลีกเล่ียงภาษีควรมีมาตรการในการตรวจสอบ
การมีเคร่ืองรับสัญญาณโทรทศัน์ไวใ้นครอบครอง โดยให้หน่วยงานในทอ้งถ่ินนั้นๆเป็นผูรั้บผิดชอบ และให้อ  านาจ
เจ้าพนักงานสามารถท าการตรวจสอบได ้และก าหนดให้มีโทษปรับและมีการเสียภาษียอ้นหลังหากพบว่ามีการ
หลีกเล่ียงภาษี ทั้งน้ีเพ่ือให้มีความสอดคลอ้งกับหลกัประโยชน์ในการจดัเก็บภาษี อย่างไรก็ตามการจะจดัเก็บภาษี
ลักษณะดังกล่าวนั้ น เพ่ือให้ประชาชนมีความยินยอมในการจ่ายภาษี และลดปัญหาการหลีกเล่ียงภาษี ควรมีการ
ปรับปรุงการด าเนินงานของส่ือสาธารณะ โดยเพ่ิมบทบาทหน้าท่ีในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึง
ความส าคญัของส่ือสาธารณะ และเห็นความส าคญัของการเสียภาษีดงักล่าว ว่าเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในทาง
ใดบา้ง รวมทั้งช้ีแจงให้เห็นถึงบทบาทหน้าท่ีของส่ือสาธารณะท่ีมีต่อสังคมไทยให้ประชาชนเขา้ใจ และเล็งเห็นถึง
ความส าคญัของส่ือธารณะก่อนท่ีจะมีการจดัเก็บภาษีดงักล่าว เพ่ือให้ประชาชนเกิดความสมคัรใจและยินยอมในการ
จ่ายภาษีเพ่ือให้ส่ือสาธารณะของประเทศไทยด ารงอยูต่่อไป 
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ปัญหาความรับผิดชอบต่อความเสียหายของส่ือสาธารณะ เน่ืองจากส่ือเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน 
ทั้งการเป็นส่ือสาธารณะ จะตอ้งมีความเป็นกลางในการให้ขอ้มูล และระมดัระวงัตรวจสอบขอ้มูลท่ีจะเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบเป็นอย่างดี และเพ่ือให้การท างานของหน่วยงานดังกล่าววเป็นไปโดยรอบครอบ และระมดัระวงั
รวมทั้งเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ประชาชน ผูศึ้กษาเห็นว่า ควรเพ่ิมเติมบทบญัญัติในเร่ืองความรับผิดชอบของส่ือ
สาธารณะต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่บุคคลใดๆ จากการกระท าท่ีฝ่าฝืนพระราชบญัญัติพระราชบญัญัติองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 โดยวางหลกัให้องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย จะตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีอย่างเคร่งครัดและซ่ือสัตย ์และในกรณีท่ี ไม่ปฏิบติั
ตามพระราชบญัญติัน้ีหรือด าเนินการฝ่าฝืนไม่ว่าในแง่ใดๆ ผูใ้ดก็ตามท่ีไดรั้บบาดเจ็บและหรือไดรั้บผลกระทบมีสิทธ์ิ
ท่ีจะไดรั้บวิธีการเยยีวยารักษาไดอ้ยา่งเหมาะสม เช่นเดียวกบักรณีของส่ือสาธารณะของประเทศองักฤษ เน่ืองจากเป็น
ความรับผดิชอบต่อสังคมประการหน่ึงท่ีส่ือสาธารณะพึงมี ทั้งจะช่วยเพ่ิมความเช่ือมัน่ในการท างานของส่ือสาธารณะ
ให้แก่ประชาชน และเป็นการแสดงบทบาทของส่ือในเร่ืองของความรับผิดขอบต่อสังคม อนัจะส่งผลให้ประชาชนมี
ความเต็มใจท่ีจะเสียภาษีเพ่ือน าเงินมาสนบัสนุนส่ือสาธารณะมากยิง่ข้ึน 

ปัญหาความสอดคลอ้งกบัวินัยการเงินการคลงั กรณีขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทยนั้น เน่ืองจากการบริการประชาชนในรูปแบบของส่ือสาธารณะนั้น มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีความ
เป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง เน่ืองจากการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนนั้น จะตอ้งเป็นไป
ตามความจริง และปราศจากอคติ และเป็นกลางทางการเมือง ประชาชนจึงจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีมีประสิทธิภาพ  
ทั้งเป็นเคร่ืองยืนยนัความแตกต่างระหว่าส่ือเชิงพาณิชยก์ับส่ือสาธารณะ ผูศึ้กษาจึงเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ท่ีองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยควรจะตอ้งคงไวซ่ึ้งรูปแบบขององค์การท่ีจะตอ้งมี
ความเป็นอิสระอยา่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั แต่กรณีของกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และกองทุนพฒันากีฬา
แห่งชาตินั้น จากการศึกษาแนวทางระบบประกนัสุขภาพและการสาธารณสุขของประเทศองักฤษ ท่ีมีการบริการ 
ทั้งในเร่ืองการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพร่วมกนั โดยอยูภ่ายใตก้ระทรวงสาธารณสุข ท าให้หน่วยงานดา้น
สาธารณสุขท างานไดอ้ย่างสอดคลอ้งกนั และไม่เกิดความสับสนในบทบาทหน้าท่ี ผูศึ้กษาจึงมีความเห็นว่าควรให้
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใตก้ระทรวงสาธารณสุข และให้กองทุน
พฒันากีฬาแห่งชาติ อยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาความสับสน
ในบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละหน่วยงาน และเป็นการบูรณาการการท างานของหน่วยงานท่ีส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริม
การกีฬา ให้มีการท างานท่ีสอดคลอ้งกนั โดยให้มีการจดัการในเร่ืองของบทบาทหนา้ท่ีของทั้งสองหน่วยงาน ในการ
ส่งเสริมดา้นสุขภาพและการกีฬาเพ่ือเป็นการบูรณาการการท างานของหน่วยงานดงักล่าว ให้สอดรับกบัหน่วยงาน
อ่ืนๆของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา การส่งเสริมสุขภาพและการกีฬาเป็นจึงจะเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และในส่วนของการจดัเก็บภาษีจากสุราและยาสูบนั้ น ให้น าไปรวมกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี โดยการเบิกจ่ายงบประมาณและการใชจ่้ายงบประมาณให้เป็นไปตามความตอ้งการของประชาชนอย่าง
แทจ้ริง โดยการจดัเก็บภาษีอากรจะตอ้งน าส่งเป็นรายไดข้องแผ่นดิน และใชจ่้ายผ่านกระบวนการจดัสรรตามวิธีการ
งบประมาณ และมีการตรวจสอบโดยผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา เช่นเดียวกบัหน่วยงานอ่ืนๆท่ีดูแลในเร่ืองของ
สุขภาพและการกีฬา จึงจะเป็นการใชเ้งินภาษีของประชาชนตามความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริงซ่ึงแสดงออก
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ผ่านผูแ้ทนราษฎร ทั้งเป็นการลดปัญหาการบริหารเงินท่ีขัดต่อวินัยการเงินการคลัง และส่งเสริมให้หน่วยงานท่ี
ให้บริการดา้นสาธารณสุขแก่ประชาชนด าเนินงานไปในทางเดียวกนัอีกดว้ย 
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บทคดัย่อ 
ปัจจุบนัได้มีการตรากฎหมายในการข้ึนมาเพ่ือเป็นการก ากบัดูแลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย 

(Artificial Intelligence: AI) ตวัอย่างเช่น กฎหมายให้ความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของสหภาพยโุรป หรือ General 
Data Protection Regulation (GDPR) เพราะการด าเนินกิจการ ธุรกิจ บริษทั หลายอยา่งไดมี้การน าระบบปัญญาประดิษฐ์ 
AI มาใส่ไวใ้นฐานขอ้มูลของบริษทัเหล่านั้ นโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การเก็บขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big data)  ซ่ึง 
การประมวลผลโดย AI นั้นจะเป็นไปตามท่ีผูใ้ห้บริการไดต้ั้งค่าระบบ ท าให้ในปัจจุบนัไดมี้การท่ีบริษทัต่างๆ ไดน้ า
ขอ้มูลของเราท่ีไดใ้ชบ้ริการไปประมวลผลตามตอ้งการและไดมี้การขายขอ้มูลส่วนบุคคลของเรามากข้ึนทั้งในเร่ือง
ความชอบความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการท่ีเราได้สืบค้นข้อมูลผ่านบริการอินเทอร์เน็ต การใช้บริการธนาคาร  
บตัรเครดิต ประกนัภยัต่างๆ ให้กบัทางผูใ้ห้บริการอ่ืนๆ ผูใ้ห้บริการไดน้ าขอ้มูลของเราไปใชใ้นการค านวณวิเคราะห์
คาดเดาว่าธุรกิจท่ีผูใ้ห้บริการอยูน่ั้นสอดคลอ้งกบัความตอ้งการวตัถุประสงคข์องผูใ้ชบ้ริการหรือไม่ 

ขอ้ 22 ของ GDPR  ไดพู้ดถึงการประมวลผลขอ้มูลท่ีเรียกว่า “Automated Decision” หรือการใชค้อมพิวเตอร์
ให้ตดัสินใจในการกระท าต่างๆ ซ่ึง AI จะถูกน ามาใชใ้นกระบวนการน้ี กฎหมาย GDPR ในขอ้ 22 น้ีก  าหนดให้เจา้ของ
ขอ้มูลสามารถยนิยอมหรือไม่ยนิยอมกบัการให้ระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลขอ้มูล (Automated Processing) ถา้หาก
มีความจ าเป็นตอ้งประมวลผลโดยใช ้AI บริษทัท่ีประมวลผลขอ้มูลจะตอ้งเปิดโอกาสให้เจา้ของขอ้มูลรับรู้กระบวนการ
ประมวลผลขอ้มูลของ AI นั้น และให้โอกาสเจา้ของขอ้มูลคดัคา้น เช่น การตดัสินให้สินเช่ือของธนาคารโดยระบบ AI 
จะตอ้งให้โอกาสเจา้ของขอ้มูลคดัคา้นผลการตดัสินท่ีท าโดย AI และร้องขอให้ใชม้นุษยม์าประมวลผลเพ่ือพิจารณา 
ค าตดัสินได ้ 

ในฐานะท่ีประเทศไทยไดมี้การร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....ข้ึนมาเพราะเล็งเห็นถึง
การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของระบบในอินเทอร์เน็ตและการคุม้รองขอ้มูลส่วนบุคคลมีความจ าเป็นอย่างมากอย่างไรก็ดี 
กฎหมายไทยท่ีเก่ียวขอ้งในปัจจุบนัยงัไม่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายขา้งตน้ในบางกรณี เช่น ไม่ไดมี้การให้ความคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ีการประมวลผลขอ้มูลโดย AI ความรับผดิท่ีว่าถา้การประมวลผลขอ้มูลเกิดความผดิพลาด 
บริษทัท่ีเป็นคนตั้งระบบ AI จะตอ้งรับผิดหรือไม่ ร่างพระราชบญัญติัคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลควรมีการปรับให้
สอดคลอ้งกฎหมายให้ความคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป หรือ General Data Protection Regulation 
(GDPR)  
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ดังนั้ นควรมีการออกกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมต่อเทคโนโลยีการประมวลผลให้ปัจจุบันและการ
ประมวลผลในปัจจุบนัท่ีผ่าน AI ประเทศไทยก็ควรมีการน าหลักของ GDPR มาใช ้ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
ค าส าคญั:ค าส าคญั: กฎหมายให้ความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของสหภาพยโุรป,ปัญญาประดิษฐ,์ขอ้มูลขนาดใหญ่ 

 

ABSTRACT 
Nowadays, there is an enactment to control in personal data processing by Artificial Intelligence or AI 

called General Data Protection Regulation (GDPR)  since majority of private sectors or companies bring AI to be 
inserted in the companies’ database through their big data record on internet system.  Being processed by AI will be 
based on what the service provider has set on the system.  Therefore, there are a number of the private sectors or 
companies bringing our data which we service in data processing to meet their expectations.  Moreover, it also helps 
expand our personal data more on necessary needs; for example, data retrieving via internet, debit card banking 
service or insurance policies for service providers to analyze or evaluate whether the business that they are in charge 
of meets the end users’ expectations or needs or not. 

In clause no.22 of GDPR, it mentioned that data processing called Automated Decision – decision making 
in various actions via computer command system, so AI will be used in this process.  The Law GDPR in the clause 
no.  22  regulates that the data owner is able or unable to consent in case there is the necessity to process the data by 
AI. A company which processes the data must grant permission to the data owner to know the data processing process 
by AI, and grant the authority to them to oppose. For instance, credit granting finalization from a bank via AI system 
is required to give the data owner a permission to oppose the data consequence by AI, and it is also called for a man 
use in data processing to consider finalizing the decision, respectively.  

Thailand has drafted the act in General Data Protection Regulation (GDPR) BE: …….. due to the fact that 
they have seen the rapid change of the internet system. However, even though GDPR is a must necessity, the related 
Thai laws and regulations still have unconformity to the requirements for some cases as mentioned in the above 
paragraph.  For example, A lack of GDPR granting in Data processing by AI in case there is a mistake found during 
the process, the company installing the system shall take a responsibility on the above issue or not. There also should 
be some editions in the draft act in order to comply with the GDPR act of the European Union (EU).   

Therefore, there should be a law which is enacted to cover the current technology processing via AI. 
Besides, Thailand should bring the principle of GDPR for usage so as to conform to the GDPR as expected 
.Keywords:  General Data Protection Regulation (GDPR),Artificial Intelligence: AI, Big data,    
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1. บทน า 
ในปัจจุบนัปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของเรามากข้ึน AI เป็นเทคโนโลยี

กบัชีวิตประจ าวนัในรูปแบบหน่ึง ท่ีท  าให้คอมพิวเตอร์มีลกัษณะเสมือนมนุษยห์รือจกัรกลอจัฉริยะ ไม่ว่าจะเป็นใน
เร่ืองของความคิด การวิเคราะห์ หรือแมก้ระทัง่การเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษยต่์างๆ โดยใช้โปรแกรมหรือ
ซอฟต์แวร์ต่างๆ ท่ีมนุษยน์ั้นไดเ้ขียนหรือจดัท าชุดค าสั่งข้ึนมา แลว้น ามาประมวลผลหรือน ามาฝังไวก้บัอุปกรณ์ส่วน
ใดส่วนหน่ึงนั้นๆ เพ่ือท่ีจะสามารถท าให้เกิดระบบจกัรกลอจัฉริยะนั้นๆ หรืออุปกรณ์นั้นๆ สามารถท่ีจะส่ือสารกบั
มนุษยเ์องดว้ยกนัได ้ไม่ว่าจะเป็น ภาษาไทย ภาษาองักฤษ หรือภาษาใดก็ตาม และยงัสามารถแปลความหมายของค าท่ี
มนุษยพู์ด เพ่ือให้ตรงกับภาษากบัตามท่ีเราต้องการนั้ น รวมไปถึงระบบ AI มีกระบวนการคิดท่ีคลา้ยมนุษย ์หรือ
ปัญญาประดิษฐแ์ละยงัสามารถช่วยในการวิเคราะห์และตดัสินใจขอ้มูลต่างๆ ไดเ้อง 

ชุดค าสั่งท่ี AI ไดป้ระมวลผลออกมานั้นก็มีขอ้ดี คือ เพ่ืออ านวยความสะดวกทาธุรกิจไม่ว่าจะเป็นดา้นการ
คมนาคมอจัฉริยะ โดยมีการใชร้ะบบ AI เขา้มาควบคุมการท างานของรถหรือยานพาหนะ เพ่ือให้เกิดเป็นจกัรกล
อจัฉริยะ ท่ีสามารถควบคุม ความช้ืนภายในรถยนต ์หรืออุณหภูมิภายในรถยนตเ์พ่ือให้เกิดความเหมาะสมกบัตวัของผู ้
ขบัข่ีนั้น ดา้นระบบเครือข่ายต่างๆ เช่น การคน้หาขอ้มูลหรือข่าวสารขอ้ความท่ีตอ้งการอยากรู้บนระบบเครือข่าย โดย
ใชคี้ยเ์วิร์ดในการคน้หา ก็จะสามารถหาไดโ้ดยไม่ยาก ซ่ึงเป็นเทคโนโลยกีบัชีวิตประจ าวนัท่ีผูค้นให้ความส าคญัมาก 
ในเร่ืองของการคน้หาขอ้มูลต่างๆ บนระบบเครือข่าย ดา้นการคา้ในเชิงธุรกิจพาณิชย ์ ซ่ึง AI ปัญญาประดิษฐจ์ะเขา้มา
มีส่วนช่วยในการวิเคราะห์และประมวลผลไดร้วดเร็วกว่ามนุษย ์  เปรียบเสมือนจกัรกลอจัฉริยะ เพ่ือค านวณหาค่า 
Supply Demand หรือเพ่ือให้ความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีตอ้งการกบัองคก์รอยู่ในจุดท่ีสามารถหาโอกาสในการท าก าไรให้
ไดม้ากท่ีสุดให้กบัองคก์รนั้นๆ และใชเ้ทคโนโลย ีAI เพ่ือทราบความตอ้งการของลูกคา้/user  

ซ่ึงเทคโนโลยี AI นั้นก็ไดมี้หลายบริษทัท่ีไดน้ ามาใชใ้นระบบแลว้อาทิเช่น Amazon เป็นอีกบริษทัหน่ึงท่ีมี
การน า AI มาใชอ้ยา่งจริงจงั ในการขายสินคา้ออนไลน์ ทั้งระบบท่ีใชพ้ยากรณ์ ท านายโอกาสในการซ้ือ ระบบแนะน า
สินคา้จากความช่ืนชอบ รสนิยม และประวติัการดูสินคา้ต่างๆ มีการน า AI มาใชก้บัการตั้งราคาขายสินคา้ของบน 
Amazon.com โดยใชว้ิธี Dynamic pricing กบัสินคา้นบัลา้นๆรายการเพ่ือ Optimize ยอดขาย โดยการวิเคราะห์เทรนด์
ของการขาย พฤติกรรมการซ้ือ การดู และความสนใจของตวัลูกคา้เอง ผลิตภณัฑอ์ยา่ง Amazon Echo ก็ไดฝั้งระบบ AI 
ช่ือ Alexa ลงไปในล าโพง เพ่ือให้ผูใ้ชส้ามารถพูดสั่งให้มนัท างานบางอยา่งไดต้ามท่ีตอ้งการ เช่น การสั่งซ้ือของบริษทั 
อีกบริษัทหน่ึงคือ Apple เคยมีการเปิดตัว iPhone X  ท่ีใช้หน่วยประมวลผลช่ือว่า A11 Bionic เป็นส่ิงยืนยนัได้ว่า 
Apple เอาจริงเอาจงัในดา้น AI มากแค่ไหนเพราะ A11 Bionic ตวัน้ี เป็นหน่วยประมวลผลท่ีออกแบบพิเศษให้ท  างาน
ดา้น AI โดยเฉพาะ เป็นตน้ 
 ท าให้ในปัจจุบนัไดมี้การท่ีบริษทัต่างๆ ไดน้ าขอ้มูลของเราท่ีไดใ้ชบ้ริการไปประมวลผลความตอ้งการและ
ไดมี้การขายขอ้มูลส่วนบุคคลของเรามากข้ึนทั้งในเร่ืองความชอบความตอ้งการ ไม่ว่าจะเป็นการท่ีเราไดสื้บคน้ขอ้มูล
ผา่นบริการอินเทอร์เน็ต การใชบ้ริการธนาคาร บตัรเครดิต ประกนัภยัต่างๆ ให้กบัทางผูใ้ห้บริการอ่ืนๆ ผูใ้ห้บริการได้
น าขอ้มูลของเราไปใชใ้นการการค านวณวิเคราะห์คาดเดาว่าธุรกิจท่ีผูใ้ห้บริการอยู่นั้ นสอดคลอ้งกับความตอ้งการ
วตัถุประสงคข์องผูใ้ชบ้ริการหรือไม่ แลว้ไดมี้การติดต่อกบัผูรั้บริการในการแนะน า เสนอสินคา้ ขายสินคา้ต่างๆ โดย
ท่ีผูรั้บบริการเองก็ไม่อาจทราบไดว้่าผูใ้ห้บริการอ่ืนๆ น าขอ้มูลของเรามาจากท่ีแห่งใด ในบางกรณีผูรั้บบริการก็ไม่ได้
มีการยนิยอมท่ีให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของเราไปอยูก่บัผูใ้ห้บริการอ่ืนๆ 
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ในการประมวลผลของ AI นั้นจะเกิดจากฐานข้อมูลท่ีผูใ้ห้บริการใส่เข้าไปในระบบ  AI จะเรียนรู้จาก
ตวัอย่าง (คือฐานขอ้มูล) บวกกบัชุดค าสั่ง เช่น ในบางคร้ังบริษทัใหญ่อาจใช ้AI ในการกลัน่กรองใบสมคัรเป็นพนัๆ 
เพ่ือท่ีดูว่าจะเรียกใครมาสัมภาษณ์ดี โดยมีการป้อนขอ้มูลของผูส้มคัรท่ีผ่านการคดัเลือกในอดีตมาแลว้ แต่หากขอ้มูล
เหล่านั้ นไดม้าจากการตดัสินใจของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลท่ีมีอคติบางอย่าง (เช่น ต่อเช้ือชาติ เพศ วยั วุฒิ

การศึกษา ของผูส้มคัร4  ) AI ท่ีเห็นตวัอย่างจากฐานขอ้มูล ก็ย่อมจะประมวลผลโดยมีอคติเหล่าน้ีแฝงอยู่ดว้ย ความ
เช่ือมัน่ท่ีว่า AI จะประมวลผลขอ้มูลโดยไม่มีความผดิพลาด หรือล าเอียง ก็จะลดลงไปดว้ยเพราะผูใ้ชบ้ริการไม่มีทางรู้
ว่าผูใ้ห้บริการป้อนขอ้มูลหรือชุดค าสั่งแบบไหนลงไปในระบบ ในบางคร้ังเราจะเห็นการประมวลผลและการแสดงผล
ของ AI ไปในทิศทางท่ีผูใ้ห้บริการตอ้งการแสดงออกมานั้นเอง 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
การศึกษาคร้ังน้ีใช้การวิจัยเอกสาร กฎหมายให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป หรือ 

General Data Protection Regulation (GDPR) เป็นหลกั ประกอบกบัการคน้ควา้รวบรวมจากเอกสาร ส่ิงพิมพต่์าง ๆ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช ้AI ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ยบทความ
วารสาร งานวิจยั วิทยานิพนธ์ ต ารากฎหมาย เอกสารประกอบการสัมมนา ประมวลกฎหมาย บทความทางวิชาการ
ต่างๆ ค าพิพากษาฎีกา รวมทั้งขอ้มูลท่ีเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

 

3. การด าเนินการวจิัย 
ศึกษาการบงัคบัใชก้ฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายให้ความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของสหภาพ

ยโุรป ร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้ดีขอ้เสีย การประมวลผลของ AI และความเช่ือมนัในการเก็บ
รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลหรือการประมวลผลท่ีถูกตอ้ง โดยจะท าการศึกษาบทบญัญติัของสหภาพยโุรป กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบั AI เปรียบเทียบกบักฎหมายของประเทศไทยการวิจยั 

 
4. ผลการวจิัย 

ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence: AI) ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยส่วนใหญ่สถานประกอบการ
หรือองคก์รธุรกิจ จะมีการประมวลผลขอ้มูลโดยผา่นกระบวนการต่าง ๆ ในบางช่วงเวลา  

"การประมวลผลขอ้มูล" (Data Processing) ตามหลกัการ เป็นการรวบรวมและจดัการปรับเปล่ียนขอ้มูล เพ่ือ
แปรสภาพข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลใหม่ท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการ (Relevant information) ของสถาน
ประกอบการหรือธุรกิจ นอกจากน้ี ยงัอาจครอบคลุมในส่วนของ การเก็บรวบรวม (Collection) การบันทึก 
(Recording) การจดัระเบียบ (Organisation) การวางโครงสร้าง (Structuring) การปรับเปล่ียนหรือแกไ้ข (Adaptation 
or alteration) การดึงข้อมูลมาใช้ (Retrieving) การให้ค าปรึกษา (Consultation) การน าข้อมูลท่ีไดไ้ปใช้ (Use) การ
เปิดเผยโดยการส่งผ่านข้อมูล (Disclosure by transmission) การเผยแพร่) (Dissemination) หรือวิธี อ่ืนๆ ท่ีท าให้

                                                                   
4 เขา้ใจความเก่งและไม่เก่งของ AI เพื่อรู้วา่อาชีพแบบไหนจะถูกแย่งงาน. [เวบ็ไซต]์. 
https://www.facebook.com/marketingeverythingbook/posts/เขา้ใจความเก่งและไม่เก่งของ-aiเพื่อรู้วา่อาชีพแบบไหนจะถูกแยง่งาน
บทความยาวครับผม-/868902733314305/. (เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 23 มกราคม 2562). 
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สามารถน าไปใชง้านได ้การจดัวางหรือการจดักลุ่มขอ้มูล (Alignment or Combination) การจ ากดัสิทธิ (Restriction) 
ตลอดจนการลบ (Erasure) หรือท าลายขอ้มูล (Destruction) ส่วนบุคคล5  

ด้วยความสามารถของระบบ AI ท่ีสามารถรวมรวมขอ้มูล ทั้งจากการจดจ าท่ีเกิดจากการเรียนรู้และการ
ประเมินสถานการณ์ ซ่ึงเป็นขั้นตอนการอินพุดได ้ก่อให้เกิดเป็นฐานขอ้มูล และเม่ือรวมกบัชุดค าสั่งท่ีทางผูพ้ฒันาได้
สร้างไว ้จะท าให้เกิดระบบกลัน่กรองขอ้มูล คิด วิเคราะห์ ซ่ึงเป็นขั้นตอนการประมวลผล การส่ือสารของ AI เป็นการ
แสดงผลลพัธ์นัน่เอง 

ดังนั้ น ในการน า AI มาใช้ด้านธุรกิจ ทั้งการจัดการภายในและภายนอก ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ ระบบ AI 
จะตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงอาจเป็นขอ้มูลดิบหรือขอ้มูลท่ีรวบรวมแลว้ เพ่ือประมวลขอ้มูลตามท่ีธุรกิจตอ้งการ 
เช่น บริษทัหน่ึง ตอ้งการรับสมคัรพนักงาน โดยน าระบบ AI มาใชค้ดักรองใบสมคัรงาน แต่จะตอ้งมีการก าหนด
ชุดค าสั่งเขา้ไปในระบบ จากนั้นระบบ AI จะคดักรองพิจารณาความสามารถของบุคคลและเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมให้ 
ซ่ึงเป็นการแสดงผลลพัธ์ นอกจากผลท่ีตรงตามการก าหนดชุดค าสั่งแลว้ ขอ้ดีของการใช ้AI อีกประการ คือ ในการคดั
กรองบุคคลของบริษทัน้ี ปราศจากการคดักรองโดยใชค้วามรู้สึกและมีความแม่นย  าสูงกว่าการใชม้นุษย ์นอกจากน้ีใน
บางงาน AI ยงัท างานร่วมกบัหุ่นยนต ์ เช่น ในอุตสาหกรรมการผลิต หรือบริการ ท าให้ธุรกิจ สามารถด าเนินการ หรือ
ให้บริการไดอ้ย่างต่อเน่ืองเพราะหุ่นยนต์สามารถท างานได ้24 ชัว่โมงต่อวนั หรือ 7 วนัต่อสัปดาห์ (ยงัไม่ค านึงถึงค่า
เส่ือมหรืออ่ืนๆ6 )  

เม่ือพิจารณาถึงผลดี และผลเสียของการน า AI มาใชใ้นองคก์รหรือสถานประกอบการ ผลดี จะมีทั้งการช่วย
เพ่ิมหรือพฒันาประสิทธิภาพธุรกิจ เพ่ือขจดัความผิดพลาดจากการปฏิบติังานท่ีเกิดจากมนุษย ์ ช่วยลดตน้ทุนการผลิต 
การบริหารจดัการ รวมไปถึงแรงงาน ในขณะเดียวกนั ผูบ้ริโภคจะไดรั้บสินคา้และบริการท่ีมีประสบการณ์ใหม่จาก 
AI เป็นตน้ แต่ผลเสีย จะเกิดกบัมนุษยผ์ูเ้ป็นแรงงานหรือเคยเป็นก าลงัส าคญัของสถานประกอบการ ท่ีประสบปัญหา
การเลิกจา้งงาน 

ความอจัฉริยะของ AI อาจส่งผลดีต่อบางธุรกิจ แต่ส่งผลกระทบต่อบางธุรกิจ เช่น ผูบ้ริโภคนิยมสั่งสินคา้
ออนไลน์มากข้ึน เห็นสินค้าท่ีเป็นท่ีสนใจของตนได้ง่ายข้ึนจากสมาร์ทโฟน จนท าให้การไปเลือกซ้ือสินค้าใน
ห้างสรรพสินคา้ลดลงส่งผลให้ห้างสรรพสินคา้ไดรั้บผลกระทบจนตอ้งปิดกิจการและเลิกจา้งพนกังาน เป็นตน้7    

เม่ือพิจารณาถึงผลเสียหรือผลกระทบ จากการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ย AI พบว่า เร่ืองความปลอดภยัและ
ความเป็นส่วนตวั คือประเด็นท่ีตอ้งให้ความส าคญัและมีกฎหมายคุม้ครอง โดยประเทศไทยจะตอ้งให้ความส าคญัและ
เตรียมพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนจากการเขา้มาของ AI8  

                                                                   
5 การประมวลผลขอ้มูลคืออะไร?. [เวบ็ไซต]์. https://www.quickserv.co.th/knowledge-base/solutions/การประมวลผลขอ้มูลคืออะไร/?. 
(เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 23 มกราคม 2562). 
6 สรรหาพนักงานโดย AI ...ไร้อคติ (AI for Recruiting : The End of Bias). [เวบ็ไซต]์.   
https://www.dst.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2740:ai-recruiting-the-end-
bias&catid=29&Itemid=180&lang=th. (เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 23 มกราคม 2562). 
7 ขอ้ดี-ขอ้เสีย ของ AI? กบัการน ามาใชง้านในภาคธุรกิจ. [เวบ็ไซต]์. https://bit.ly/2Uz8Khq. (เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 23 มกราคม 2562). 
8 การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลง. [เวบ็ไซต]์. https://positioningmag.com/1129464. (เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 23 มกราคม 
2562). 
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หลกัการของกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล คือการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ปัจจุบนัมี
การน าระบบสารสนเทศและการส่ือสารมาประยกุต์ใชป้ระกอบการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อยา่งแพร่หลาย ซ่ึง
อาจตอ้งมีการรวบรวม จดัเก็บ ใชห้รือเผยแพร่ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการในรูปของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเป็น
การป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานส าคัญในความเป็นส่วนตัว (Privacy Right) ของ
ประชาชนท่ีตอ้งไดรั้บการคุม้ครองอนัจะท าให้ประชาชนมีความมัน่ใจในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

ความหมายของค าว่า “ขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Privacy)” ในประเทศไทยไดมี้การพูดถึงขอ้มูลส่วนบุคคลอนั
เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานอยา่งกวา้งขวาง เช่น  

1)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยสิ์ทธิเสรีภาพ และความ
เสมอภาคของบุคคลย่อมไดรั้บความ คุม้ครอง มาตรา 35 สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง ตลอดจน
ความเป็นอยู่ส่วนตวัย่อมไดรั้บความคุม้ครอง การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซ่ึงขอ้ความหรือภาพไม่ว่าดว้ยวิธีใดไป
ยงัสาธารณชนอนัเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียงหรือความเป็นอยู่
ส่วนตวัจะกระท ามิได ้เวน้แต่กรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ บุคคลย่อมมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองจากการแสวง
ประโยชน์โดยมิ ชอบจากขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั  

2)  พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 “ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงเฉพาะตวัของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวติัสุขภาพ ประวติัอาชญากรรม หรือประวติั
การท างาน บรรดาท่ีมีช่ือของผูน้ั้น หรือมีเลขหมาย รหัส หรือส่ิงบอกลกัษณะอ่ืนท่ีท าให้รู้ตวัผูน้ั้นไดเ้ช่น ลายพิมพน้ิ์ว
มือ แผน่บนัทึกลกัษณะเสียง ของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงเฉพาะตวัของผูท่ี้

ถึงแก่กรรมแลว้ดว้ย9  
ภาระวี ปุณเสรีพิพฒัน์ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง “มาตรการกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลบน

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ : ศึกษากรณีการใชคุ้กก้ีบนอินเทอร์เน็ต” พบว่าการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลโดยใชเ้ทคโนโลยี
อย่างคุกก้ี (Cookie) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้ น เป็นปัญหาส าคญัท่ีทัว่โลกตระหนักถึงและให้ความ
สนใจ กฎหมายจึงมีบทบาทส าคญัและมีความจ าเป็นในการคุม้ครองความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลในการด าเนิน
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งข้ึน แต่จากการศึกษาร่างพระราชบญัญติัคุ้มครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศไทยนั้น พบว่า ร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศไทย เป็นการ
คุม้ครองทัว่ไป ไม่ไดแ้ยกบทบญัญติัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลบนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไวต่้างหากอย่างใน
มาตรการของกฎหมายของต่างประเทศ ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ยงัไม่ชดัเจนและไม่เพียงพอ ขอ้เสนอแนะของการวิจยัจึงเห็นว่า ร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลของประเทศไทย ควรมีการแยกประเภทเพ่ือคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลบนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการ

เฉพาะ10 

                                                                   
9การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล. [เวบ็ไซต]์. http://www.etcommission.go.th/files/article/article-dp.pdf. (เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 23 มกราคม 
2562).  
10 ภาระว ีปุณเสรีพิพฒัน์ (2557). มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล. ...” . [เวบ็ไซต]์. 
http://www.law.nu.ac.th/lawnujournal11/index.php/journals/article/view/79/0. (เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 25 มกราคม 2562). 
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 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั AI ภายใต ้General Data Protection Regulation (GDPR)  “ขอ้ 22 – การตดัสินใจยอม
ให้ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลโดยอตัโนมติัรวมถึงการประมวลผล11  

1) เจ้าของข้อมูลมีสิทธิท่ีจะไม่ตกอยู่ภายใต้การตัดสินท่ีประมวลผลออกมาโดยระบบอัตโนมัติของ
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงรวมถึงการจดัประเภทของโปรไฟลห์รือการจดัท่ีระบุว่าตวัเจา้ของขอ้มูลเป็นบุคคลประเภทไหนซ่ึง
อาจจะส่งผลทางดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวกบัตวัเจา้ของขอ้มูลโดยตรงอยา่งมีนยัส าคญัหรือในอีกความหมายหน่ึงคือเจา้ของ
ขอ้มูลมีสิทธิท่ีจะไม่ให้ AI ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพราะเจา้ของขอ้มูลอาจไม่เช่ือว่าจะเป็นการประมวลผลท่ี
ถูกตอ้ง 

2) วรรค 1 จะไม่ใชบ้งัคบัถา้การตดัสินใจนั้น 
a) ถา้การประมวลผลโดย AI มีความจ าเป็นมากในการท าตามสัญญาท่ีไดท้  ากันระหว่างเจา้ของ

ขอ้มูลและบริษทัท่ีขอขอ้มูลไปประมวลผลกล่าวคือถา้สัญญาระบุไวเ้จา้ของขอ้มูลก็จ  าเป็นตอ้งท าตามสัญญา 
b) ถ้าการประมวลผลโดย AI ได้ถูกอนุญาตไวแ้ล้วโดยสหภาพยุโรป ซ่ึงการอนุญาตนั้ นได้มี

มาตรการในการคุม้ครองขอ้มูลของเจา้ของขอ้มูลอย่างเพียงพอแล้วและได้มีการปกป้องผลประโยชน์ของเจา้ของ
ขอ้มูล 

c) ถา้เจา้ของขอ้มูลไดมี้การยนิยอมโดยชดัแจง้ให้ AI ประมวลผลขอ้มูล 
3) อ้างอิงถึงในข้อ (a) และ (c) ของวรรค 2 จะสามารถประมวลผลได้ถ้าเกิดว่าผูใ้ห้บริการมีมาตรการ

คุม้ครองเจา้ของขอ้มูลอยา่งจริงจงัแลว้ก็จะตอ้งให้สิทธิเจา้ของขอ้มูลในการเรียกร้องให้มีมนุษยเ์ขา้มาแทรกแซงการ
ประมวลผลของ AI เพ่ือท่ีจะรักษาผลประโยชน์ขอของเจา้ของขอ้มูลการท่ี AI ไดป้ระมวลผลออกมา 

4) AI จะไม่สามารถประมวลผลขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลประเภทพิเศษท่ีมีความอ่อนไหวมาก การตดัสินใจท่ีอา้ง
ถึงในวรรค 2 จะไม่ข้ึนอยูก่บัหมวดหมู่พิเศษของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอา้งถึงในขอ้ 9 (1) เวน้แต่จะมีจุด (a) หรือ (g) ของ
บทความ 9 (2) และมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือปกป้องข้อมูลของ มีสิทธิและเสรีภาพและผลประโยชน์ท่ีชอบดว้ย
กฎหมาย ยกเว้นว่าเจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือถ้าการประมวลผลประเภทพิเศษท าไปเพ่ือ
ผลประโยชน์สาธารณะ” 

จากกฎหมายข้างต้นน้ีจะเห็นได้ว่าในข้อท่ี 22 ได้มีการพูดถึงหลักการท่ีระบบได้มีการประมวลผลโดย
อตัโนมติั ในหลายคร้ังท่ีเจา้ของขอ้มูลไม่ไดรั้บความยินยอมให้มีการประมวล เพราะว่าการท่ีผูใ้ห้บริการไดต้ั้งค่า AI 
ไวว้่าให้มีการประมวลผลอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลไดทุ้กคร้ัง แต่ในอีกกรณีหน่ึง
ถา้ผูใ้ชบ้ริการมีการตดัสินใจท่ีจะยินยอมต่อการประมวลผลอยา่งรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการกดยอมรับหรือการใส่ขอ้มูล
ส่วนบุคคลเพ่ือเขา้ไปดูขอ้มูลต่างๆ ก็จะถือว่าส่ิงท่ี AI ประมวลผลออกขอ้มูลส่วนบุคคลออกมานั้นไม่ไดเ้กิดจากการ
บงัคบั เช่นการท าสัญญาเพ่ือเขา้ใช ้“แพลตฟอร์ม”  ของผูใ้ห้บริการหรือระบบไดแ้จง้ไวใ้นหัวเร่ืองโดยชดัเจนแลว้ว่า
ตอ้งไดรั้บความยนิยอมให้ระบบประมวลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการเป็นตน้ 

กฎหมายให้ความคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป หรือ General Data Protection Regulation 
(GDPR) คือให้ความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป หรือ GDPR เป็นกฎหมายท่ีออกมาใหม่เพ่ือใช้แทน

                                                                   
11 European General Data Protection Regulation, Article 22. [เวบ็ไซต]์. https://www.activemind.legal/legislation/gdpr/article-22/. 
Accessed on 1 March 2019. 
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หลกัเกณฑ์ภายใต ้EU Data Protection Directive เดิม (Directive 95/46/EC)12   ท่ีมีการบงัคบัใชม้าตั้งแต่ปี 2538 เพ่ือ
ยกระดบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะในธุรกิจบริการทางอินเทอร์เน็ต โดยกระบวนการออก
กฎหมายคาดว่าจะมีผลบงัคบัใชอ้ยา่งสมบูรณ์ภายในปี 2561 เม่ือร่างกฎระเบียบใหม่น้ีใชบ้งัคบัแลว้ นอกจากจะส่งผล
กระทบโดยตรงต่อประเทศสมาชิกท่ีจะตอ้งปรับ หรือยกเลิกขอ้กฎหมายเดิมให้สอดคลอ้งกับร่างกฎหมาย GDPR 
ฉบบัน้ีแลว้ ยงัอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจการคา้และการบริการระหว่างผูป้ระกอบการของประเทศอ่ืนกบั
ประเทศสมาชิกสหภาพยโุรปท่ีมีความจ าเป็นตอ้งโอนขอ้มูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศดว้ย โดยท่ี วตัถุประสงคห์ลกั
ของคณะกรรมาธิการยโุรปในการออกกฎหมาย GDPR ไดแ้ก่ การปรับปรุงระบบกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลให้มีความทนัสมยั เพ่ือให้พร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงของโลกและการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่  นอกจากน้ี 
GDPR ยงัเพ่ิมความส าคญัสิทธิความเป็นส่วนตวัให้มากกว่ากฎเกณฑ์ภายใต ้EU Data Protection Directive เดิม และ
ลดขอ้จ ากดัในทางปฏิบติัเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเคล่ือนยา้ยโอนขอ้มูลระหว่างประเทศสมาชิกของสหภาพยโุรปและ
ประเทศอ่ืนๆไดอ้ยา่งเสรี และเพ่ือเพ่ิมความชดัเจนและความสอดคลอ้งของกฎเกณฑข์องสหภาพยโุรปในการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล และเพ่ือบรรลุสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในกิจกรรมทุกดา้นภายในสหภาพ
ยโุรป   ดงันั้น การออกร่างกฎหมาย GDPR ของสหภาพยโุรปสะทอ้นให้เห็นถึงความส าคญัท่ีสหภาพยโุรปให้กบัการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงสหภาพยุโรปถือว่าเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีมิอาจล่วงละเมิดไดก้ล่าวไดว้่าการคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มข้นมากข้ึนก าลังกลายเป็นแนวโน้มของโลก ท่ีจะส่งผลกระทบต่อการท าธุรกิจอย่าง
กวา้งขวาง 

กรณีศึกษาจากต่างประเทศเร่ืองผลกระทบต่อการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลจากการประมวลผลของ AI ใน
ปัจจุบนัสหภาพยโุรปไดมี้การด าเนินคดีต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล สะทอ้นให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ท่ี
จะคุม้ครองประชาชนจากการรุกล ้าความเป็นส่วนตวั โดยในแต่ละคดีจะมีการน าหลกัการของกฎหมายแข่งขนัทางการ
คา้ (Competition law) และกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy law) เขา้มาเป็นส่วนประกอบของค าตดัสิน
เพ่ือคุม้ครองประชาชน โดยจะเห็นไดว้่ากฎหมายของสหภาพยโุรปนั้นเป็นกฎหมายท่ีมุ่งเนน้เพ่ือประชาชนมากกว่าจะ
มุ่งเนน้เพ่ือนผลประโยชน์ของบริษทัต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ 

คดี Facebook ในเยอรมนี ค าตดัสินของคณะกรรมการแข่งขันทางการคา้ ประเด็นในเร่ืองมูลคดีและการ
ประมวลผลขอ้มูลโดย AI เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ส านักงานป้องกนัการผูกขาดทางการคา้ของประเทศ
เยอรมนี (Bundeskartellamt) ได้มีค  าวินิจฉัยขั้นต้น (preliminary assessment) ออกมาว่า Facebook ใช้อ  านาจเหนือ
ตลาดท่ีมีอยู่เหนือตลาดการให้บริการ Social Network ไปในทางท่ีผิด โดยการก าหนดข้อตกลงการเข้าใช้บริการ 
Facebook (terms and conditions) อยา่งไม่เป็นธรรมต่อผูใ้ชบ้ริการ 

ขณะน้ีอยูใ่นช่วงท่ี Facebook ก าลงัพิจารณาว่าจะแกไ้ขปรับปรุงพฤติกรรมของตนเพ่ือคลายความกงัวลของ
ส านักงานฯ หรือไม่ หาก Facebook ตัดสินใจว่าจะแก้ไขและส านักงานฯ ยอมรับใน commitment ของ Facebook 
ส านักงานฯ จะออกค าวินิจฉัยแบบ commitment decision แต่ถ้า Facebook ตัดสินใจโต้แยง้ค าวินิจฉัยขั้นต้น และ
ส านักงานฯ ตดัสินใจไม่เปล่ียนแปลงค าวินิจฉัยขั้นตน้นั้น ส านักงานฯ จะออกค าวินิจฉัยฉบบัทางการซ่ึง Facebook 
อาจอุทธรณ์ต่อศาลเพ่ือให้ตรวจสอบต่อไปได ้

                                                                   
12 General Data Protection Regulation. Article 88 repeals Directive 95/46/EC. 
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เก่ียวกบัสถานะของ Facebook ส านักงานฯ วินิจฉัยว่า Facebook มีอ  านาจเหนือตลาดการให้บริการ Social 
Network เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งแลว้ (คู่แข่งโดยตรงของ Facebook มีอยู่บา้ง เช่น Google+) Facebook มีส่วนแบ่ง
ตลาดมากถึง 90% โดยพิจารณาจากจ านวนผูใ้ชเ้ป็นหลกั (ไม่สามารถพิจารณาจากยอดขายได ้ เพราะ Facebook ให้บริการ
แก่ผูใ้ช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ในการน้ี ส านักงานไดแ้ยกตลาด Social Network ออกจากบริการท่ีเป็น Professional 
Network (เช่น LinkedIn) Messaging Service (เช่น WhatsApp) และ Social Media อ่ืนๆ  (เช่น YouTube, Twitter) 
แมว้่าบริการเหล่าน้ีจะท างานทดแทนกนัไดใ้นระดบัหน่ึงก็ตาม แต่ส านักงานฯ มองว่าในมุมมองของผูใ้ชบ้ริการ ไม่
สามารถทดแทนกนัไดท้ั้งหมด เพียงแต่สามารถใชเ้สริมซ่ึงกนัและกนัเท่านั้น13   

เม่ือพิจารณาท่ีการกระท า ส านกังานฯ เห็นว่าขอ้ตกลงการเขา้ใชบ้ริการ Facebook ซ่ึงก าหนดไวว้่า ผูใ้ชบ้ริการ 
Facebook ตอ้งยอมเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนระหว่างการใช ้Facebook หากไม่ตกลง ก็จะไม่สามารถ
ใช ้Facebook ไดเ้ลย (take it or leave it) อาจขดัต่อกฎหมาย โดย ส านกังานฯ แยกแหล่งของขอ้มูลออกเป็น 2 กรณี 

กรณีแรกคือข้อมูลท่ีเปิดเผยระหว่างการใช้ Facebook โดยตรง (data on Facebook) ส านักงานฯ ไม่ได้
พิจารณาในคดีน้ี เพราะมีความเห็นว่าโดยทัว่ไปแลว้ ผูใ้ชบ้ริการเป็นผูค้วบคุมไดเ้องว่าจะเปิดเผยขอ้มูลแค่ไหน อีกทั้ง
ขอ้มูลจากแหล่งน้ีเป็นสาระส าคญัของการประกอบธุรกิจ digital platform ท่ีอาศยัขอ้มูลเป็นตวัขบัเคล่ือนการสร้าง
รายไดจ้ากการโฆษณา อย่างไรก็ดี ส านักงานฯ ออกตวัไวก่้อนว่า การไม่ไดเ้ขา้ไปพิจารณาไม่ใช่การรับรองว่าการ
กระท าของ Facebook สอดคลอ้งกบักฎหมายการแข่งขนัทางการคา้แลว้ ส านักงานฯ เพียงแค่ไม่ไดพิ้จารณาในคดีน้ี
เท่านั้น 

กรณีท่ีสองคือขอ้มูลท่ีเปิดเผยระหว่างการใช ้website หรือ apps อ่ืนท่ีเช่ือมโยงกบั Facebook โดยตรงผ่าน
การฝังบริการของ Facebook เอาไว ้เช่น ปุ่ม like, share, การ log in การใช ้website หรือ apps ผา่น Facebook (data off 
Facebook) โดยท่ีไม่ส าคญัเลยว่า website หรือ apps อ่ืนนั้น Facebook จะเป็นเจา้ของหรือไม่ก็ตาม การเช่ือมระหว่าง 
website หรือ apps อ่ืนกบั Facebook อาศยัโปรแกรม Application programming interface (APIs) ส านักงานฯ เห็นว่า
การไดข้อ้มูลในส่วนน้ีมีปัญหา 

ประเด็นในเร่ืองความเสียหายตามหลักทฤษฎีความเสียหายจากการรุกล ้ าความเป็นส่วนตัวจากการ
ประมวลผลโดย AI จากการตดัสินคดีเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการแข่งขนัทางการคา้ประเทศเยอรมนี 
ในกรณีห้ ามบริษัท  Facebook (Facebook Inc. , Menlo Park, USA, Facebook Ireland Ltd. , Dublin, Ireland, and 
Facebook Germany GmbH, Hamburg, Germany) ใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Facebook ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลผูใ้ชง้านและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั Facebook การรวมขอ้มูลโดย Facebook.com ผา่นบญัชีของผูใ้ชง้าน
โดยปราศจากความยนิยอมโดยสมคัรใจของผูใ้ชบ้ริการ ขอ้ห้ามดงักล่าวอิงตามมาตรา 19 (1)14  ของกฎหมายแข่งขนั
ทางการคา้ของประเทศเยอรมนี15   

                                                                   
13 บทเรียนจากข่าวฉาวเฟซบุ๊กถึงไทย : การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยกฎหมายแข่งขนัทางการคา้. [เวบ็ไซต]์.  
https://www.the101.world/privacy_and_trade_competition_act/. (เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 13 พฤษภาคม 2562). 
14 19(1) of German Competition Act (GWB) § 19 Prohibited Conduct of Dominant Undertakings 
(1) The abuse of a dominant position by one or several undertakings is prohibited 
15 Section 19(1) of the German Competition Act (GWB) § 19 Prohibited Conduct of Dominant Undertakings (1) The abuse of a 
dominant position by one or several undertakings is prohibited 
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ขอ้ก าหนดในการใชข้อ้มูลของผูใ้ชง้าน Facebook.com ไดก้  าหนดให้ Facebook สามารถเก็บขอ้มูลไดจ้าก
การท่ีผูใ้ช้บริการเข้าชม Website อ่ืน ๆ ผ่าน Mobile Apps โดยFacebook จะใช้ Programming interfaces (Facebook 
Business Tools) ในการเก็บข้อมูลดงักล่าว ทั้งน้ีการกระท าดงักล่าวถือว่าปราศจากความยินยอมโดยสมคัรใจจาก
ผูใ้ช้บริการ ซ่ึงคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าประเทศเยอรมนี มองว่าการให้ความยินยอมโดยสมคัรใจจาก
ผูใ้ชบ้ริการถือเป็นส่ิงท่ีควรตอ้งท าอนัดบัแรกในการเขา้ใชบ้ริการ Facebook.com16  

ผลสรุปของคดีคือหากพิจารณาในประเด็นของการมีอ านาจเหนือตลาดก็จะพบว่า Facebook เป็นบริษทัท่ี
อ  านาจเหนือตลาดเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social networks) ต่อผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็น Private users ในประเทศเยอรมนี 
ทั้งน้ี เป็นไปตามมาตรา 18(1)  , (3)  , (3a)  German Competition Act (GWB) 

 
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบว่ายงัมีมาตรการกฎหมายบางประการของประเทศไทยท่ียงัไม่สอดคลอ้งกบัหลกักฎหมาย
ของ General Data Protection Regulation ในส่วนของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภยัมากยิง่ข้ึน อีก
ทั้งยงัไม่มีกานร่างมาตราท่ีให้ความคุม้ครองขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการท่ี AI เป็นคนประมวลผลขอ้มูลเหล่านั้น  

การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น หากพิจารณาถึงพฒันาทางความคิดก็จะพบว่าไดเ้ติบโตและกา้วหนา้ จน
ได้รับการยอมรับและกลายเป็นหลกักฎหมายสากลซ่ึงใช้บงัคับกนัในระหว่างประเทศมานานแล้ว บทบญัญัติใน
กฎหมายระหว่างประเทศท่ีกล่าวถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นแม่บทหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนของสหประชาชาติท่ีไดป้ระกาศไวเ้ม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม ค.ศ. 1948 “มาตรา 12 บุคคลใดจะถูกแทรกแซงโดย
พลการในความเป็นส่วนตวั ในครอบครัว ในเคหสถาน หรือในการส่ือสาร หรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศและช่ือเสียง
ไม่ได ้ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายต่อการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ดงักล่าวนั้น17 จะเห็น
ไดว้่าร่างกฎหมายไทยนั้นยงัคงใชห้ลกัสากลท่ีไม่ไดมี้ความเป็นปัจจุบนัมากนกัท าให้ร่างกฎหมายฉบบัน้ีไม่ครอบคลุม
ถึงความเปล่ียนแปลงอนัรวดเร็วของเทคโนโลยี 

ถึงแมว้่าจะมีการร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....ข้ึนมาแลว้แต่ในร่างฉบบัน้ีไม่ไดมี้
การพูดถึงการประมวลผลโดย AI ดั้งนั้นควรมีการเพ่ิมเติมดงัน้ี 

1) ควรมีการศึกษาขอ้มูลของหลกัการประมวลผลโดย AI ว่ามีหลกัการยงัไงท่ีเก่ียวขอ้งกบัในชีวิตประจ าวนั
หรือไม่ ในหลายธุรกิจก็เร่ิมน า AI เขา้มาประมวลผลขอ้มูลเพ่ือคาดเดาส่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ความชอบของผูค้น 
หรือแมแ้ต่ตลาดการซ้ือ-ขาย ต่างๆ โดยการศึกษาขอ้มูลการประมวลผลโดย AI ควรมีการก าหนดข้ึนเป็นวาระแห่งชาติ 
ในเร่ืองความรับผิดของ AI สิทธิในตัว AI และความรับผิดชอบของผูผ้ลิตหรือผูค้รอบครอง AI ในกรณีท่ีมีการ
ประมวลผลผดิพลาด และในเร่ืองแนวโนม้ทางดา้นกฎหมายก็ควรมีการน าเขา้มาปรับใช ้

2) ควรมีการเพ่ิมกฎหมายในร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในมีความสอดคล้องกับ
เทคโนโลยีการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบนัโดยอาศลัหลกัการของ กฎหมายให้ความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

                                                                   
16 Bundeskartellamt V. Facebook, Facebook, Exploitative business terms pursuant to section 19(1) GWB for inadequate data 
processing (6 February 2019) 
17 ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนไดรั้บการรับรองและประกาศโดยขอ้มติสมชัชาสหประชาชาติที่ 217 เอ (III) วนัที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 
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ของสหภาพยโุรป หรือ General Data Protection Regulation (GDPR) ในมาตรา 22 เพราะว่าในมาตรา 22 น้ีจะกล่าวถึง
การประมวลผลขอ้มูลโดย AI การขอความยนิยอมของเจา้ของขอ้มูล การน าขอ้มูลของเจา้ของขอ้มูลไปใชอ้ยา่งถูกตอ้ง
และเป็นธรรม อีกทั้งยงัมีเร่ืองการประมวลผลขอ้มูลเหล่านั้นโดยไม่ตอ้งขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลถา้ขอมูล
เหล่านั้นจ าเป็นต่อประโยชน์ส่วนร่วม ก็จะสามารถประมวลผลขอ้มูลดงักล่าวได ้ใน GDPR  ยงัมีการห้ามไม่ให้  AI 
นั้นประมวลผลขอ้มูลท่ีมีความอ่อนไหวกับตวัเจา้ของข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น เพศ ศาสนา ความชอบส่วนบุคคลท่ีไม่
สมควรเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน 
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General Data Protection Regulation. Article 88 repeals Directive 95/46/EC. 
Section 19(1) of the German Competition Act (GWB) § 19 Prohibited Conduct of Dominant Undertakings (1) The 

abuse of a dominant position by one or several undertakings is prohibited 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัอิสระน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาขอบเขต บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัทใน

ประเทศไทย โดยการวิจยัจากเอกสาร มุ่งศึกษาครอบคลุมความเป็นมาและแนวความคิดเก่ียวกับเลขานุการบริษัท 
บทบาท อ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั และองคก์รวิชาชีพเลขานุการบริษทั 

ผลการวิจยัพบว่าเลขานุการบริษทัในประเทศไทยมีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนและยงัไม่มี
กฎหมายก าหนดเร่ืองบทบาทและคุณสมบติัของเลขานุการบริษัท จึงเกิดปัญหาเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือก
บุคลากรท่ีเหมาะสมและยงัพบปัญหาขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญในวิชาชีพน้ี
นอกจากน้ีประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายก าหนดเร่ืองอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดไวช้ดัเจนเป็นการเฉพาะอย่างเช่น
กฎหมายในต่างประเทศ รวมถึงยงัไม่มีการก่อตั้งองคก์รวิชาชีพเลขานุการบริษทัเพ่ือส่งเสริมการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพและจรรยาบรรณของเลขานุการบริษทัดว้ย 

ส าหรับแนวทางในการพฒันาวิชาชีพเลขานุการบริษทัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งควรก าหนดแนวทางส าหรับคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเลขานุการ
บริษัทและก าหนดขอ้พึงปฏิบติัในการประกอบวิชาชีพเลขานุการบริษัทเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ี แก่
เลขานุการบริษทั และเม่ือวิชาชีพเลขานุการบริษทัเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางแลว้จึงเห็นควรให้มีกฎหมายบญัญติั
ให้บริษทัตอ้งก าหนดคุณสมบติัของเลขานุการบริษทัอีกทางให้มีการจดัตั้งองคก์รวิชาชีพเลขานุการบริษทั 
ค าส าคญั:  เลขานุการบริษทั, บทบาทหนา้ท่ี, ความรับผดิชอบ 

 

ABSTRACT 
The purpose of this Independent Study is to study roles, duties and responsibilities of company secretary of 

Thailand by documentary.  This Independent Study focuses on studying about history concept, role, responsibilities, 
authority, duly obligation and professional body of company secretary. 

The study found several significant points.  Firstly, company secretaries in Thailand have increase wide 
range of roles, duties and responsibilities compare.  Secondly, law does not impose any requirements for 
qualifications, authorities and liabilities of company secretary such as foreign laws which contribute to the problem 
for selecting the suitable person for the position. Thirdly, there is problem about shortage of professionally qualified 
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company secretary.  Finally, there has no professional institute in Thailand in order to promote professionalism and 
exercise professional supervision. 

To develop the profession, the Stock Exchange of Thailand and related agencies should prescribe rules for 
board of directors about appointment and qualifications of company secretary and code of conducts as a guideline to 
the company secretary.  If the profession is widespread, law should be enacted provisions regarding the company 
secretary. Furthermore, the author considers that professional body should have established in Thailand 

Keywords: Company Secretary, Roles, Duties, Responsibilities 
 
1. บทน า 

ในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา เป็นช่วงของการพฒันาและการเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้ง
การพฒันาเพ่ือการกา้วสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียนในปี พ.ศ.2558 หรือแมแ้ต่การเปล่ียนแปลงสู่สังคมดิจิตอล ส่งผล
ให้หน่วยงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งพฒันาองคก์รและการก ากบัดูแลให้มีความมัน่คงและย ัง่ยืน โดยเฉพาะอยา่งยิง่
การด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีบทบามส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ และอยู่ในความสนใจของผูป้ระกอบกิจการ ด้วยระบบการด าเนินงานท่ีมีเป้าหมายในการระดมทุนจาก
ประชาชนเพ่ือสร้างมูลค่าทางธุรกิจและการขยายธุรกิจ ซ่ึงมิใช่เพียงการเติบโตทางธุรกิจเท่านั้ น แต่ยงัน ามาซ่ึง
ผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ทางภาษี และการด าเนินงานท่ีเป็นระบบตรวจสอบได ้โดยปัจจุบนั ณ วนัท่ี 26 ธันวาคม 
2561 มีจ  านวนบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวนทั้งส้ิน 770 บริษทั (ตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย, 2561) โดยมีส านกังานคณะกรรมการหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) เป็นหน่วยงานก ากบั
ดูแลให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งฝ่ายด าเนินการ คณะกรรมการ ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

นอกจากการก ากบัดูแลท่ีมีประสิทธิภาพแลว้การท างานของ “เลขานุการบริษทั” ย่อมมีส่วนส าคญัในการ
สนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและองค์กรซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการผลกัดนัองค์กรให้เป็น
ระบบ โปร่งใส และถูกตอ้งตามกฎหมาย ทั้งการก ากบัดูแลบริษทั และการปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารและ
การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงแตกต่างจากการท าหน้าท่ีของเลขานุการในสมยัก่อนท่ีมีหน้าท่ีเพียงการรวบรวม
เอกสาร ท าระบบเอกสารหรือการท ารายงานการประชุมเท่านั้น อยา่งไรก็ตาม การท าหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทั เป็น
เร่ืองท่ีต่างประเทศในการสนับสนุน เน่ืองจากเลขานุการบริษัทคือผูส้นันสนุนการท างานของคณะกรรมการให้มี
ประสิทธิภาพ โดยไดก้  าหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีเลขานุการบริษทัและตั้งองค์กรวิชาชีพเขา้มาก ากบัดูแลการ
ท างานให้สอดคลอ้งกบัสภาพขององค์กรและสภาพธุรกิจอย่างมีหลกัเกณฑ ์อยา่งเช่นในประเทศองักฤษท่ีมีบุคคลใน
ฐานะเลขานุการบริษทัมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1887 โดยมีบทบาทหน้าท่ีในลกัษณะ “Clerk or Servant” (Nicholas Bourne, 
2013) หรือในฐานะงานเสมียนแต่เม่ือมีการประกาศใช ้Companies Act 1985 จึงไดมี้การก าหนดบทบาท คุณสมบติั
และบทบาทหน้าท่ีของเลขานุการบริษทั หรือแมแ้ต่ประเทศในอาเซียนอย่างสิงคโปรท่ีมีการก าหนดให้มีเลขานุการ
บริษทัในกฎหมาย Company Act 2006 (Edited Version) และในกฎหมาย Company Act 1965 ของประเทศมาเลเซีย
เป็นตน้ และยงัมีหน่วยงานผูท้  าหน้าท่ีก  ากบัดูแลวิชาชีพในฐานะองค์กรวิชาชีพเขา้มาก าหนดบทบาท หน้าท่ี และขอ้
พึงปฏิบติัท่ีดี (Code of Conduct) ให้สอดคล้องกับการปฏิบติังานของเลขานุการบริษัท ดังนั้ นการท าหน้าท่ีของ
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เลขานุการบริษทัในต่างประเทศจึงเป็นบทบาทเทียบเท่ากบัคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและ ผูจ้ดัการในฐานะ Executive 
Officer ซ่ึงมิใช่พียงบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บฝากแต่อยา่งใด 

ในประเทศไทย บทบาทในฐานะเลขานุการบริษัท หรือ Company Secretary ยงัไม่เป็นท่ีรู้จักมากนัก 
เน่ืองจากความเขา้ใจจากค าว่า “เลขานุการ” ยงัให้ความหมาย หมายถึงงานเสมียน หรืองานธุรกิจ ดูแลรวบรวมเอกสาร 
จดัตารางนดัหมายผูบ้ริหาร (ศรัญยา  วิบูลยศิ์ริพงษ,์ 2549) ดงัเช่นค าพิพากษาในปี พ.ศ. 2430 ความ ตอนหน่ึงไดร้ะบุ
ว่า “เลขานุการบริษทัเป็นเพียงแค่คนงาน ต าแหน่งหน้าท่ีคือท าตามค าสั่ง ไม่มีใครคาดหวงัว่าเลขานุการ บริษทัจะมี
อ านาจหน้าท่ีอ่ืนใดอีก” จนกระทัง่เม่ือมีการแกไ้ขพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.
2551 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2551 ไดเ้พ่ิมเติมส่วนส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานกิจการใน
หมวดท่ี 3/1 การบริหารกิจการของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยเ์พ่ือมุ่งเน้นความรับผิดชอบ และการปฏิบติัหน้าท่ีของ
คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้มีส่วนสนับสนุนอย่างเลขานุการบริษทัให้ปฏิบติัหน้าท่ีบนพ้ืนฐานความสุจริตและ
พ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีเพียงพอ โดยมาตรา 89/15 ก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัตอ้งแต่งตั้งเลขานุการบริษทั และได้
ก  าหนดบทบาทหน้าท่ีตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประสานงานประชุมและงานทะเบียน
กรรมการ อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจยงัคงตอ้งการพฒันาศกัยภาพตลาดทุนในประเทศไทยให้ทดัเทียมกบั
นานประเทศมากข้ึน ประกอบกบัการด าเนินธุรกิจมีความซับซอ้น หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลจ าเป็นตง้ก าหนดหลกัเกณฑ์
เพ่ือควบคุมการบริการกิจการ โดยเฉพาะบริษทัจดทะเบียนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายส่วน อีกทั้งภาคเอกชนยงั
ต้องพฒันาศกัยภาพของตนเพ่ือความสะดวก ทนัสมยั และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแลเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจึงส่งผลต่อการท าหน้าท่ีของ
เลขานุการบริษัทอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ การท าหน้าท่ีเลขานุการบริษัทในปัจจุบันจึงลบภาพบทบาทหน้าท่ีของ
เลขานุการในฐานะเสมียนหนา้ห้องไปโดยปริยาย 

จากการศึกษาพบว่า ในปัจจุบนัเลขานุการบริษทัไดรั้บมอบหมายงานท่ีหลากหลาเพ่ิมข้ึนจากการท่ีกฎหมาย
บญัญติัไว ้โดยในแต่ละบทบาทต่างมีความแตกต่างกนัในแง่ของหน้าท่ีท่ีตอ้งปฏิบติั แต่ลว้นมีความส าคญักับการ
จดัการองค์กร ดงันั้น คณะกรรมการและผูบ้ริหารต่างคาดหวงัการท าหน้าท่ีของเลขานุการบริษทัโดยแมจ้ะมิไดเ้ป็น
หน้าท่ีท่ีก  าหนดไวใ้นกฎหมายก็ตาม และในขณะเดียวกนั ผูป้ฏิบติัหน้าท่ีอย่างเลขานุการบริษทัตอ้งรับภาระหน้าท่ี 
และตอ้งพฒันาความรู้ความสามารถพฒันาบทบาทการท างานของตนเพ่ือรองรับสภาพการเปล่ียนแปลงน้ีให้ลุล่วงไป
ไดเ้ช่นกนั บทบาทหน้าท่ีของเลขานุการบริษทัมีความส าคญัมากข้ึนแต่กลบัยงัไม่มีการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือก าหนด
บทบาทหน้าท่ี หรือยงัไม่มีประกาศเพ่ิมเติมหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทหน้าท่ี หรือยงัไม่มีประกาศเพ่ิมเติม
หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทหน้าท่ีเลขานุการบริษทัให้สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์และความจ าเป็นในการพฒันา
บริษทัจดทะเบียนและตลาดทุนไทยแต่อยา่งใด ซ่ึงแมจ้ะมีการแกไ้ขพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2559 แลว้ โดยเป็นการเพ่ิมโทษกรณีท่ีไม่มีการแจง้รายช่ือเลขานุการบริษทัต่อส านกังานคณะกรรมการ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ภายใน 14 วนั คณะกรรมการตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท และปรับอีก
ไม่เกินวนัละ 3,000 บาท ตลอดเวลาท่ียงัมิไดมี้การปฏิบติัให้ถูกตอ้ง 

เม่ือเลขานุการบริษทัมีหน้าท่ีเพ่ิมเติมข้ึน แต่กฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้ยู่ยงัไม่สอดคลอ้งและไม่ชดัเจนกบัหนา้ท่ี
จริงในสภาพปัจจุบนั ประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงยงัไม่ครอบคลุมถึงการใช้
บงัคบัแก่มาตรการลงโทษเลขานุการบริษทัท่ีกระท าความผดิบนหนา้ท่ีท่ีไม่สอดคลอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนดได ้ผูว้ิจยั
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จึงเล็งเห็นว่า ควรศึกษาบทบาทหน้าท่ีเลขานุการบริษทัของไทยในปัจจุบนัเพ่ือเสนอเป็นแนวทางให้คณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยอ์อกประกาศเพ่ิมบทบาทหน้าท่ีเลขานุการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนให้
สอดคลอ้งและชดัเจนกบัหน้าท่ีจริงและสภาวะการณ์ปัจจุบนั และให้สอดคลอ้งกบัมาตรการลงโทษเลขานุการบริษทั
ท่ีกระท าความผดิบนหนา้ท่ีดว้ย โดยการพิจารณาการออกประกาศเพ่ิมบทบาทหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทัในบริษทัจด
ทะเบียนน้ีก็เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ีในปัจจุบนัอนัจะช่วยท าให้การท าหนา้ท่ีมีประสิทธิภาพและมี
กฎเกณฑรั์บรองท่ีชดัเจนมากข้ึน 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือทราบแนวคิดเก่ียวกบัการก ากบัดูแลบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย 
2.2 เพ่ือทราบแนวคิดเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีเลขานุการบริษทัในประเทศไทยและต่างประเทศ 
2.3 เพ่ือทราบบทบาทหนา้ท่ี การปฏิบติังาน และความรับผดิของเลขานุการบริษทัในบริษทัจดทะเบียนตาม

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
2.4 เพ่ือรับรู้สภาพขอ้เทจ็จริงในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทัในปัจจุบนั 
2.5 เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการออกประกาศเพ่ิมเติมบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดของเลขานุการบริษทัให้

สอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั 
 
3. การด าเนินการวจิัย 

การศึกษาน้ี ไดท้  าการศึกษาเอกสารอา้งอิงทั้งประเภทขอ้มูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพิจารณาออกประกาศเพ่ิมบทบาทหน้าท่ีเลขานุการบริษทัเพ่ือให้ครอบคลุมการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
เลขานุการบริษทัในปัจจุบนั  
 
4. ผลการวจิัย 

บทบาทหนา้ท่ีเลขานุการบริษทัในบริษทัจดทะเบียน ทั้งบทบาทหนา้ท่ีตามกฎหมายบทบญัญติัและบทบาท
อ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกฎหมายบัญญัติด้วยสภาพของเศรษฐกิจสังคม ปัจจัยภายใน การบังคับบัญชา ความรู้
ความสามารถของเลขานุการบริษทั รวมทั้งปัจจยัภายนอกในการก ากบัดูแลของหน่วยงาน Regulator การส่งเสริมและ
การยอมรับจากภาคเอกชนในประเทศ อีกทั้งมาตรฐานในระดบันานาชาติ จึงส่งผลให้เลขานุการบริษทัจดทะเบียนตอ้ง
รับบทบาทหน้าท่ีต่างๆ ท่ีเพ่ิมเติมมาโดยปริยาย เลขานุการบริษทัตอ้งท าหน้าท่ีของตนให้ดีท่ีสุด อย่างไรก็ตามหนา้ท่ี
เลขานุการบริษทัของแต่ละบริษทัย่อมแตกต่างกนัและกฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้ยูอ่าจไม่รองรับการท าหน้าท่ีเหล่าน้ี การ
ปฏิบติัหน้าท่ีจึงย่อมเกิดปัญหาตามมาและอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ในการท าหน้าท่ีต่อภาพลกัษณ์องคก์ร 
ส่งผลต่อการก ากบัดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียได ้ดงันั้นผูว้ิจยัจึงรวบรวมขอ้มูลเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบของการ
ปฏิบติัหน้าท่ีท่ีนอกเหนือจากบทบญัญติั โดยเพ่ือให้เห็นถึงสถานการณ์ความจ าเป็นของการพิจารณาเพ่ิมเติมเง่ือนไข
ในการก ากบัดูแลเลขานุการบริษทัให้มีความชดัเจนข้ึน ดงัน้ี 
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4.1 ปัญหาจากการปฏบิัตหิน้าทีน่อกเหนือจากบทบัญญตัแิห่งกฎหมาย 
จากการศึกษาพบว่าปัจจุบนัเลขานุการบริษทัมีบทบาทหน้าท่ีเพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากบทบญัญัติกฎหมาย 

ดงันั้นประสิทธิภาพของงานหรือความเช่ือมัน่จากบุคคลภายนอกย่อมก่อให้เกิดผลกระทบและส่งผลต่อเลขานุการ
บริษทัท่ีตอ้งทุ่มเทและพยายามเรียนรู้ท่ีจะปฏิบติังานให้เสร็จลุล่วงไปไดโ้ดยไม่มีปัญหาและผลกระทบ ดงัน้ี 

4.1.1 ปัญหาความไม่ชดัเจนในหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัหนา้ท่ี  
ตามท่ีไดมี้การแก้ไขกฎหมายพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ 2551 เพ่ือ

ก าหนดให้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษทัและไดก้  าหนดบทบาทหน้าท่ีท่ีเป็นการตรวจสอบและจดัเก็บเอกสารส าคญั
ของบริษทั ดงันั้นการบญัญติัโทษย่อมตอ้งอยู่ภายใตบ้ทบาทตามท่ีกฎหมายฉบบัน้ีก าหนดแต่อาจน าหลกัของความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต และการปฏิบติัตามนโยบาย ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมคณะกรรมการ หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือเป็น
กรอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี ดงันั้นหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีเลขานุการบริษทัไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการลว้นเป็นไปตามท่ี
แต่ละบริษทัเป็นผูก้  าหนด จึงส่งผลให้เกิดความแตกต่างและความไม่ชดัเจนต่อการปฏิบติังานท่ีไม่มีกฎหมายมารองรับ 
เช่นการไดรั้บมอบหมายให้เป็นท่ีปรึกษากฎหมายซ่ึงไม่มีบทบาทน้ีในกฎหมายแต่อยา่งใดกลายเป็นความเขา้ใจโดย
ปริยายว่าเลขานุการบริษทัตอ้งรู้เร่ืองกฎหมายและตอ้งคน้ควา้ให้เขา้ใจทุกๆ เร่ืองของบริษทั หากในกรณีท่ีเลขานุการ
บริษทัไม่มีประวติัการศึกษาดา้นกฎหมาย เลขานุการบริษทัผูน้ั้นอาจไดรั้บความเส่ียงและรับผดิหากเกิดผลกระทบจาก
หน้าท่ีท่ีปฏิบติั โดยแมจ้ะมีการแกไ้ขพระราชบญัญติัความรับผิดทางอาญา พ. ศ. 2560 ดว้ยเจตนาเพ่ือปกป้องและ
คุม้ครองการท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัเพ่ือเนน้ย  ้าให้คณะกรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตนอยา่งเต็มท่ี
และสั่งการภายใต้ข้อมูลอย่างรอบคอบแต่ไม่ได้มีการกล่าวถึงความรับผิดและการคุ้มครองผูท้  าหน้าท่ีสนับสนุน
บทบาทของคณะกรรมการอยา่งเลขานุการบริษทัแต่อยา่งใด 

เช่นเดียวกบัสถานการณ์การไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูด้  าเนินนโยบายดา้นการก ากบัดูแลกิจการขององคก์ร 
เลขานุการบริษทัตอ้งศึกษาหลกัเกณฑ์จากสมาคม IOD ตอ้งพิจารณาแนวทางจากท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศและตอ้งน ากลบัมาหารือกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึงแมจ้ะเป็นแนวทางรณรงค์ให้จดัท า CG ซ่ึงมิได้
เป็นมาตรการเชิงบงัคับ แต่เลขานุการบริษัทก็จ  าเป็นต้องจัดท าให้เกิดมาตรฐานดังกล่าวภายในบริษัทบทบาท
เลขานุการมีเพ่ิมข้ึนแต่ไม่มีกฎหมายรองรับว่าการกระท าดงักล่าวเป็นบทบญัญติัท่ีส าคญั ดงันั้นย่อมส่งผลกระทบต่อ
ความเช่ือมัน่และความไวใ้จของเลขานุการบริษทัทั้งความเช่ือมัน่ของคณะกรรมการท่ีมีต่อเลขานุการบริษทัท่ีไม่เห็น
ว่าเป็นบทบาทท่ีส าคญัและยงัส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของเลขานุการบริษทัท่ีมีต่อหนา้ท่ีท่ีตนไดรั้บมอบหมายอีกดว้ย 

ผลกระทบทางบวก คือ เลขานุการบริษทัไดมี้โอกาสพฒันาศกัยภาพและศึกษาขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองในการเพ่ิมเติมความรู้ในการปฏิบติัหน้าท่ีและอาจเป็นประโยชน์ในการต่อยอดบทบาทหน้าท่ีอ่ืนๆ ต่อยอด
ความรู้ทางดา้นวิชาชีพ เพ่ิมความเขา้ใจในส่วนงานอย่างลึกซ้ึง เพ่ิมมูลค่างานให้กบัตนเองและยงัเพ่ิมโอกาสในการ
เติบโตในสายงานอยา่งมืออาชีพ 

ในทางกลบักนั ย่อมเห็นถึงผลกระทบทางลบท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการมอบหมายงานและการบงัคบั
ใชก้ฎหมายท่ีไม่ครอบคลุมกบัการปฏิบติัหน้าท่ีในปัจจุบนั ส่งผลให้เลขานุการบริษทัไดรั้บความเส่ียงและขาดความ
มุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน เน่ืองจากไม่ได้รับการคุ้มครองในแง่ของกฎหมายและไม่ไดรั้บการยอมรับบทบาทอย่าง
แทจ้ริง ทั้งน้ียงัส่งผลต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รในแง่มุม ดงัน้ี 

- เลขานุการบริษทัปฏิบติัหนา้ท่ีไม่เป็นมืออาชีพ 
- ไม่เกิดการพฒันาในสายอาชีพเลขานุการบริษทัอยา่งจริงจงั 
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- รับความเส่ียงในความรับผดิท่ีไม่สอดคลอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด 
- เสียเปรียบประเทศท่ีมีการก าหนดบทบาทหรือวิชาชีพอยา่งชดัเจน 

 

4.1.2 ปัญหาการมอบหมายงานในลกัษณะงานฝาก 
จากขอ้มูลเลขานุการบริษทัในต่างประเทศ เลขานุการบริษทัจะอยูใ่นฐานะ Executive Officer คือมีบทบาท

อย่างพนักงานบริหาร ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างผูบ้ริหารใกล้ชิดคณะกรรมการ ประสานงานคณะกรรมการ ดูแลจัดการ
คณะกรรมการให้ปฏิบติัหน้าท่ี เพ่ือเป็นหลกัประกนัว่าคณะกรรมการจะไดรั้บความคุม้ครองและปฏิบติัหน้าท่ีด้วย
ความไวว้างใจจากผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

โดยผูท่ี้ปฏิบติัหน้าท่ีเลขานุการบริษทัในบริษทัจดทะเบียนไทยส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีต าแหน่ง หรือหน้าท่ีงาน
ในสาขาอ่ืนๆ อยูแ่ลว้เช่นหัวหนา้ฝ่ายการเงินองคก์ร หัวหนา้ฝ่ายวางแผนและก ากบัการดูแลกิจการ ผูช่้วยฝ่ายกฎหมาย 
เป็นตน้ ดงันั้นการไดรั้บมอบหมายบทบาทหน้าท่ีเลขานุการบริษัทเพ่ือให้สอดคลอ้งกับส่ิงท่ีกฎหมายก าหนดย่อม
ก่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงานลดน้อยลงไม่ว่าจะเป็นบทบาทตามหน้าท่ี กฎหมายบญัญติัหรือ
บทบาทหนา้ท่ีท่ีเพ่ิมเติมตามสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปการจะเพ่ิมเติมความรู้หรือสร้างสรรคง์านให้ดีอาจจะเป็นไป
ไดย้ากเพราะตอ้งจดัสรรทั้งหนา้ท่ีเดิมและจดัสรรงานใหม่ภายใตเ้ง่ือนไขและเง่ือนเวลาตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแล
บริษทัจดทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างของบริษัทจดทะเบียนท่ีมี
ลกัษณะแตกต่างกนัทั้งขนาดบริษทัเงินทุนและลกัษณะการประกอบธุรกิจเลขานุการบริษทัจดทะเบียนบางบริษทัท่ีมกั
ปฏิบติัหนา้ท่ีเพียงบุคคลเดียว จึงอาศยัการฝากงานกบัส่วนงานอ่ืนตามรอบระยะเวลาท่ีจดัส่ง 

ในทางกลบักนั บริษทัจดทะเบียนบางบริษทัอาจไม่มีขอ้จ ากดัทางดา้นเงินทุน จึงมีความพร้อมในการปฏิบติั
หน้าท่ี แต่เลขานุการบริษทัมกัเป็นบุคคลท่ีอยู่ในฐานะผูบ้ริหารงานฝ่ายอ่ืนก่อนแล้วและไดรั้บการแต่งตั้ งให้เป็น
เลขานุการบริษทัอีกหน้าท่ีหน่ึง เน่ืองจากประสบการณ์ ความใกลชิ้ดกับคณะกรรมการ ซ่ึงการมอบหมายงานก็จะ
ทวีคูณความรับผิดชอบมากข้ึนก่อให้เกิดความคาดหวงัจากคณะกรรมการ ดงันั้นความชดัเจนในการมอบหมายงาน
ของเลขานุการบริษทัอย่าง Executive Officer ในต่างประเทศจึงแตกต่างกนักบัในประเทศไทย เพราะยงัไม่มีทั้งการ
ก าหนดคุณสมบติั ไม่มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีท่ีส าคญั ไม่มีการจดัให้มีสอบใบอนุญาต เหล่าน้ีจึงส่งผลให้บริษทัจด
ทะเบียนไทยมีการพฒันาไปอย่างชา้ๆ โดยหากมีกฎหมายรองรับบทบาทหน้าท่ีท่ีเพ่ิมเติมย่อมก่อให้เกิดความชดัเจน
ในการมอบหมายงานการรับรู้บทบาทท่ีมีประสิทธิภาพข้ึนส่งผลต่อการคุ้มครองความรับผิดและค่าตอบแทนของ
เลขานุการบริษทัท่ีไดรั้บการยอมรับและเป็นก าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทัอยา่งเป็นรูปธรรม 

4.1.3 ปัญหาการขาดการสนบัสนุนจากหน่วยงานก ากบัดูแล 
การรับรู้บทบาทหน้าท่ีของเลขานุการบริษัทเป็นเร่ืองระดับประเทศท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลจ าเป็นตอ้งให้

ความส าคญั ไม่ว่าจะเป็นการก ากบัดูแลไปจนถึงการพฒันาตอ้งมาจากความเห็นและการริเร่ิมจากหน่วยงานก ากบัดูแล 
โดยทั้งในประเทศองักฤษ ประเทศสิงคโปร์ หรือประเทศมาเลเซีย รวมเป็นการผลกัดนัจากกฎหมายหลกัน ามาสู่การ
วางแผนการก ากบัดูแลและการสร้างวิชาชีพ แต่ในประเทศไทยการรับรู้บทบาทเลขานุการบริษทัยงัเขา้ใจเพียงฐานะผู ้
เก็บรวบรวมเอกสารส าคญัขององคก์ร อยา่งไรก็ตามหากมีความจ าเป็นตอ้งพิจารณากฎเกณฑเ์พ่ือการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
เลขานุการบริษทั ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สามารถพิจารณาแนวทางไดใ้นอนาคต แต่อาจตอ้งพิจารณาหลาย
ปัจจยัซ่ึงมิใช่เพียงการศึกษาจากกฎหมายในต่างประเทศเท่านั้นแต่ยงัตอ้งพิจารณาปัจจยัทางภาคเอกชน ภาระหน้าท่ี
และความจ าเป็นของประเทศดว้ย 
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ดงันั้น จากสภาพการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน อาจจ าเป็นท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลอย่างส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.และหน่วยงานด าเนินงานอยา่งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตอ้งร่วมสนับสนุนและผลกัดนัให้เลขานุการ
บริษทัปฏิบติัหนา้ท่ีไดช้ดัเจนมากข้ึน 

4.2 ผลกระทบจากการปฏบิัตหิน้าทีน่อกเหนือจากบทบัญญตัแิห่งกฎหมาย 
ปัญหาจากการปฏิบติัหน้าท่ีของเลขานุการบริษทัท่ีนอกเหนือจากตามท่ีกฎหมายบญัญติั ทั้งเร่ืองการท า

หนา้ท่ีท่ีขาดหลกักฎหมายมารองรับ การมอบหมายงานภายในองค์กร หรือปัญหาจากการรับรู้และการสนับสนุนจาก
หน่วยงานก ากบัดูแล ลว้นสะทอ้นให้เห็นถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการเปล่ียนแปลงเพ่ือการดูแลบทบาท
และการปฏิบติังานของเลขานุการบริษทั และเพ่ือให้หน่วยงานก ากบัดูแลอย่างส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
ฝ่ายปฏิบติังานอยา่งคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนไดเ้ขา้ใจสถานการณ์ปัจจุบนั จึงไดว้ิเคราะห์ให้เห็นถึงผลกระทบใน
ปัจจุบนัจากการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีนอกเหนือจากบทบญัญติั ดงัน้ี 

4.3 ผลกระทบต่อคณะกรรมการ 
จากท่ีกล่าวมาทั้ งบทบาทหน้าท่ีและความจ าเป็นรวมทั้ ง ปัญหาท่ีพบจากการมอบหมายงานของ

คณะกรรมการ ดงันั้นบทบาทท่ีเพ่ิมเติมข้ึนย่อมกระทบต่อบทบาทคณะกรรมการไดเ้ช่นกนัซ่ึงถา้เลขานุการบริษัท
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ย่างครบถว้นไม่มีขอ้ผิดพลาดย่อมส่งผลดีต่อคณะกรรมการ  ในขณะเดียวกนัหาก
เลขานุการบริษทัมีประสบการณ์ท างานนอ้ยประกอบกบัไม่มีกฎหมายรองรับบทบาทหน้าท่ีแตกต่างอยา่งในอดีต อาจ
ส่งผลให้การท าหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทัไม่ครบถว้นและกระทบต่อการแสดงบทบาทของคณะกรรมการตามล าดบั 

การปฏิบติังานของเลขานุการบริษทัในปัจจุบนัอาจมีมากกว่างานเอกสาร อยา่งเช่นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ตามแนวการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงเป็นเร่ืองของการก ากบัดูแลนโยบาย เพ่ือความเช่ือมัน่และความไวว้างใจของนกั
ลงทุน แมไ้ม่ใช่เป็นปัญหา Priority แต่เป็นส่ิงท่ี Productive ท่ีควรตอ้งด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดโดยทุก
วนัน้ีกฎหมายไม่ไดก้  าหนดไวแ้ต่ปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งมีเลขานุการบริษทัคอยปฏิบติังานใกลชิ้ดกบัคณะกรรมการซ่ึง
ย่อมเขา้ใจและแนะแนวกรรมการไดดี้ท่ีสุดและบทบาทเลขานุการบริษทัจะดูเหมือนไม่ใช่การปฏิบติัหน้าท่ีแต่เป็นการ
แสดงบทบาทท่ีมีความส าคญัมากในทุก  ๆวนั 

4.4 ผลกระทบต่อบริษัท 
คณะกรรมการเป็นผูบ้ริหารขององค์กร โดยไดรั้บเลือกจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือมาเป็นตวัแทนฝ่ายบริหาร 

เขา้มาด าเนินงานหรือใชสิ้ทธิการจดัการแทนผูถื้อหุ้น ดงันั้นหากคณะกรรมการปฏิบติัหน้าท่ีไดดี้ด าเนินการซ่ึงไม่ผิด
หลักเกณฑ์กฎหมายท่ีก าหนด ก็ส่งผลให้ เกิดความน่าเ ช่ือถือเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร ซ่ึงฐานรากของ
คณะกรรมการบริษทัก็คือเลขานุการบริษทั หากเลขานุการบริษัทท าหน้าท่ีอย่างเหมาะสมครบถว้นตามกฎหมาย
ก าหนดจะส่งผลให้บริษทัไดรั้บความไวว้างใจอยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัเลขานุการบริษทัตอ้งเป็นแกนกลาง
ระหว่างกรรมการและผูถื้อหุ้น เลขานุการบริษทัอาจเกิดความกงัวลใจและความล าบากใจหากการปฏิบติัหน้าท่ีของ
เลขานุการบริษทัไม่เป็นท่ียอมรับและไม่มีกฎเกณฑท์างกฎหมายท่ีชดัเจนเขา้มาก ากบัดูแล 

เช่นเดียวกบัฝ่ังของนกัลงทุนท่ีตอ้งประสานงานและติดต่อกบัเลขานุการบริษทั แต่นกัลงทุนกลบัไม่ทราบว่า
เลขานุการบริษทัคือใคร มีหน้าท่ีท  าอะไร เหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงท่ีทั้งองคก์รและหน่วยงานก ากบัดูแลตอ้งผลกัดนัให้เกิด
ความเขา้ใจและเกิดการยอมรับกนัมีผลต่อเลขานุการบริษทัจะส่งผลให้ความใส่ใจในการปฏิบติังานยอ่มเป็นสัญญาณ
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ท่ีดีของการพัฒนาศักยภาพของเลขานุการบริษัทในอนาคตและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท าหน้าท่ีของ
คณะกรรมการได ้

4.5 ผลกระทบต่อการลงทุนไทย 
จากสถานการณ์ของความไม่ชดัเจนในบทบาทหน้าท่ีเลขานุการบริษทัย่อมส่งผลกระทบต่อการท าหน้าท่ี

ของคณะกรรมการและก่อให้เกิดผลเสียต่อภาพลกัษณ์ขององค์กร ทั้งยงัก่อให้เกิดความเสียหายต่อตลาดทุนไทยดว้ย 
เหตุผลประการส าคัญคือการพัฒนาศักยภาพของตลาดทุนไทยท่ีต้องพัฒนาทั้ งเ ร่ืองของประสิทธิภาพ เร่ือง
จรรยาบรรณในการบริหารกิจการ และแนวทางการพฒันาเพ่ือความย ัง่ยืน ดงันั้นหากเลขานุการบริษทัปฏิบติัหนา้ท่ี
ไม่ไดม้าตรฐาน ขาดคุณลกัษณะหรือคุณสมบติัท่ีเหมาะสม หรือไม่มีบทบาทหน้าท่ีท่ีชดัเจนในการปฏิบติัหน้าท่ีเพ่ือ
พฒันาคณะกรรมการและพฒันาบริษทัไดอ้ยา่งครบถว้นแลว้ อาจน ามาซ่ึงการพฒันาตลาดทุนท่ีล่าชา้กว่าท่ีบริษทัจด
ทะเบียนไทยควรพฒันา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบนัประเทศอาเซียนประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียต่างมีการก าหนด
วิชาชีพเลขานุการบริษทัและมีบทบาทอย่างผูบ้ริหาร ทั้งบทบาทท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย บทบาทดา้นการจดัการใน
ฐานะนิติบุคคล หรือบทบาทในฐานะผูมี้อ  านาจลงนาม เป็นตน้ การพิจารณาบทบาทหน้าท่ีของเลขานุการบริษทัใน
ปัจจุบนัยอ่มมีส่วนในการพฒันาดา้นวิชาชีพไดใ้นอนาคตและก่อให้เกิดการพฒันาตลาดทุนไทยท่ีแข็งแกร่งตั้งแต่แรก
ฐานของการก ากบักิจการไปจนถึงการพฒันาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนไทยในอนาคต 

บทบาทหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทัเป็นส่วนส าคญัขององคก์ร ทั้งในฐานะพนกังานและฐานะของบุคลากร
อยา่ง Executive Officer ในประเทศไทยเองก็เร่ิมพฒันาแนวทางการท าหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทัอยา่งชดัเจนข้ึนทั้ง
การจดัท านโยบายต่างๆ เพ่ือให้เลขานุการบริษทัเป็นผูผ้ลกัดนัการท าหน้าท่ีของคณะกรรมการในฐานะผูส้นับสนุน
อย่างต่อเน่ืองดงันั้นการพิจารณาเพ่ือก าหนดกฎหมายหรือแนวทางการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีชดัเจนย่อมส่งผลให้เลขานุการ
บริษทัปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมัน่ใจและปราศจากขอ้สงสัยในแง่ของการรับรู้ความสามารถของเลขานุการบริษทัได ้

   
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีเลขานุการบริษทักบัการก ากบัดูแลบริษทัจดทะเบียน ทั้งยงัศึกษา
ท่ีมาของเลขานุการบริษทัในต่างประเทศท่ีต่างก าหนดบทบาทหนา้ท่ี ก  าหนดคุณสมบติัและจดัให้มีวิชาชีพเลขานุการ
บริษทัในฐานะบุคคลส าคญัขององค์กรอย่าง Executive Officer ท่ีมีบทบาทและความคุม้ครองความรับผิดอย่างเป็น
รูปธรรมทั้งประเทศองักฤษ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย เป็นตน้ และไดศึ้กษาท่ีมาของเลขานุการบริษทั 
โดยเร่ิมมีการเรียนการสอนหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัเลขานุการ เป็นตน้ ซ่ึงแมจ้ะไม่ใช่ความเขา้ใจอย่างงานเลขานุการ
บริษทัในปัจจุบนั แต่ก็มีบางส่วนท่ีสอดคลอ้งอย่างเลขานุการ จนกระทัง่มีการแก้ไขกฎหมายตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ 2551 ค าว่าเลขานุการบริษทัซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัและมีบทบาทในบริษทัจด
ทะเบียนเพ่ิมมากข้ึน โดยมีหน่วยงานก ากบัดูแลอยา่งส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เป็นหน่วยงานหลกั อีกทั้งมีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานตรวจสอบและวางแนวปฏิบติัในธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพยข์องบริษทั
จดทะเบียน 

อย่างไรก็ตามเลขานุการบริษทัในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมีหน้าท่ีและบทบาทตามท่ีกฎหมาย
บญัญติัไว ้ทั้งการจดัการประชุม การจดัการเอกสาร รวบรวมเอกสารส าคญัของบริษทั อีกทั้งจดัท ารายงานการประชุม 
รายงานประจ าปี เพ่ือเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใสถูกตอ้งและเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย อยา่งไรก็ตามเม่ือสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงดว้ยความตอ้งการทั้งภายในและภายนอกส่งผลให้เลขานุการบริษทัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี
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เพ่ิมเติมจากท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้ทั้งในฐานะด าเนินนโยบายเพ่ือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การต่อตา้นการคอรัปชัน่ 
การพฒันาท่ีย ัง่ยืน และในฐานะผูส้นับสนุนอย่างท่ีปรึกษาดา้นกฎระเบียบและก ากบันโยบายในฐานะผูส้านสัมพนัธ์ 
อีกทั้งการเป็นผูป้ระสานทั้งผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการ บทบาทหน้าท่ีเหล่าน้ีรวมเป็นบทบาทท่ีเพ่ิมข้ึนต่างจากงาน
เอกสารของเลขานุการบริษทัอยา่งในอดีต 

ทั้งน้ีบทบาทหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทัท่ีเพ่ิมเติมจากกฎหมายก าหนด ส่งผลให้การท าหนา้ท่ีของเลขานุการ
บริษทัขาดหลกัเกณฑท์างกฎหมายมารองรับ ดงันั้นการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและแนวทางการพฒันาหรือ
ก าหนดประกาศเพ่ิมเติมบทบาทหน้าท่ีให้สะทอ้นกับการปฏิบติัหน้าท่ีในสภาพปัจจุบนัเป็นส่ิงท่ีมีส่วนช่วยให้การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทัชดัเจนและสามารถพฒันาขีดความสามารถของเลขานุการบริษทัให้ทดัเทียมนานา
ประเทศได ้โดยสามารถสรุปประเด็นได ้ดงัน้ี 

1) เลขานุการบริษทัมีบทบาทท่ีเพ่ิมเติมกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
ดว้ยสภาพสังคมท่ีแตกต่างไปจากในอดีตเม่ือคร้ังท่ีมีการแกไ้ขกฎหมายเม่ือปี พ.ศ 2551 เป็นระยะเวลา 10 ปี 

ของการบงัคบัใชก้ฎหมายแต่เม่ือสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงกฎหมายยงัคงก าหนดหน้าท่ีเช่นเดิมโดยไม่มีการ
เพ่ิมเติมหรือพิจารณาช่องทางทางกฎหมาย ในการก ากบัดูแลบทบาทหน้าท่ีเลขานุการบริษัทการปฏิบติัหน้าท่ีของ
เลขานุการบริษทัจึงขาดความเช่ือมัน่ทั้งต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น ขาดความไวว้างใจจากคณะกรรมการและการรับรู้
บทบาทส าคญัจากหน่วยงานก ากบัดูแล ดงันั้นคณะกรรมการและผูบ้ริหารจึงเป็นผูท่ี้มีส่วนในการสร้างคุณค่าสร้าง
ก าลงัใจให้กบัเลขานุการบริษทัและจากนั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานก ากบัดูแลและองคก์รเอกชนในการผลกัดนัให้
เกิดการก าหนดบทบาทหน้าท่ีท่ีชัดเจนด้วยการวางหลักเกณฑ์เ พ่ิมเติมบทบาทหน้าท่ีโดยการออกประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนเพ่ือเพ่ิมเติมบทบาทหน้าท่ีตามมาตรา 89/15 (3) อันจะเป็นการเน้นย  ้าบทบาทของ
เลขานุการบริษทัให้ชัดเจนและเป็นแนวทางให้ทั้งคณะกรรมการและผูบ้ริหารจะได้น าแนวทางน้ีมาพฒันา ปรับ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์รให้เหมาะสมกบับทบาทและการมอบหมายงานเลขานุการบริษทั 

2) เลขานุการบริษทัไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีในฐานะงานฝากหรืองานเสริม 
การศึกษาจากกฎหมายในต่างประเทศและการศึกษาบทบาทเลขานุการบริษัทในปัจจุบนัพบว่าส่วนใหญ่

บทบาทเลขานุการบริษทัมาจากการแต่งตั้งให้มีตามท่ีกฎหมายบญัญติั ในทางกลบักนัอยา่งต่างประเทศจะเป็นการรับ
สมคัรหรือการให้มี โดยพิจารณาจากคุณสมบติัและเง่ือนไขในฐานะเลขานุการบริษัทวิชาชีพ Chartered Secretary 
ดงันั้นการมอบหมายงานหรือการรับรู้จึงแตกต่างกนั โดยบริษทัไทยจะเป็นหน้าท่ีรองหรือหน้าท่ีงานฝากจากองคก์ร
เพ่ือด าเนินงานเอกสารไปตามรอบระยะเวลาของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซ่ึงประเด็นน้ีเป็นประเด็นท่ีมีส่วน
ส าคญัในการพิจารณาบทบาทหน้าท่ีเลขานุการบริษัทในสถานการณ์ปัจจุบนัเน่ืองจากบทบาทท่ีเพ่ิมเติมข้ึนจะเป็น
บทบาทหนา้ท่ีเลขานุการบริษทัตอ้งปฏิบติัแต่บทบาทเหล่าน้ีหากไปอยู่ในเวลาท่ีบุคคลนั้นมีหนา้ท่ีหรือตอ้งปฏิบติังาน
เดิมอยูป่ระสิทธิภาพในฐานะงานเลขานุการบริษทัยอ่มลดนอ้ยถอยลง เน่ืองดว้ยระยะเวลาการจดัสรรงาน ความใส่ใจ
ในงานท่ีตอ้งด าเนินการ รวมไปถึงความคาดหวงัของผูป้ฏิบติังานของบุคคลนั้นยอ่มนอ้ยลงกว่าการท่ีไดรั้บมอบหมาย
งานในฐานะอยา่งเลขานุการบริษทัท่ีแทจ้ริง ประกอบกบัความรู้สึกของคนท่ีตอ้งปฏิบติังานท่ีตนไม่ถนัดจะส่งผลให้
เกิดความยากล าบากในการปฏิบติัหนา้ท่ีและเห็นว่าบทบาทนั้นคือภาระ 

ในขณะท่ีหากบุคคลนั้นเป็นเลขานุการบริษทัอย่างต าแหน่งเลขานุการบริษัทและไดรั้บมอบหมายงานใน
ขอบเขตงานของตนอยา่งชดัเจนยอ่มมีความสุขและความคาดหวงัเพ่ือพฒันาบทบาทและความรู้ของตนให้ดียิง่ข้ึน 
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3) เลขานุการบริษทักบัการปฏิบติังานท่ีไม่ไดรั้บความไวว้างใจ 
บทบาทหน้าท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้เลขานุการบริษทัตอ้งพฒันาความรู้ ความสามารถของตนเองเสมอเพ่ือให้

มั่นใจได้ว่าตนเองมีความรู้ ความสามารถเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเลขานุการบริษัทผูใ้ห้ค  าแนะน า
คณะกรรมการได้อย่างมืออาชีพ เน่ืองด้วยงานของเลขานุการบริษัทท่ีไม่ใช่แค่งานเอกสารแต่ต้องเป็นผูรั้กษา
กฎระเบียบ ช้ีแนะกฎหมายในฐานะท่ีปรึกษา เลขานุการบริษทัจึงตอ้งมีความรู้ดา้นกฎหมาย ประกอบกบัสถานการณ์
การท างาน แต่ถา้เลขานุการบริษทัผูน้ั้นไม่ไดมี้ประวติัการศึกษาดา้นกฎหมาย มีอายนุอ้ยหรือประสบการณ์การท างาน
ไม่มาก การปฏิบติัหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทัอาจก่อให้เกิดความเส่ียงต่อคณะกรรมการและบริษทั จดก่อให้เกิดความ
รับผดิต่อเลขานุการบริษทัอนัส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือและภาพลกัษณ์ของบริษทัได้ 

4) เลขานุการบริษทักบัการรับรู้บทบาทจากหน่วยงานก ากบัดูแล 
การก าหนดให้มีเลขานุการบริษทัเกิดจากการก าหนดกฎหมายของหน่วยงานก ากบัดูแลอย่างคณะกรรมการ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เช่นเดียวกนั เม่ือสถานการณ์ของสภาพสังคมเปล่ียนแปลง เลขานุการบริษทัก็ต่าง
ต้องการให้หน่วยงานก ากับดูแลเขา้ใจและรับฟังข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั การประกาศนโยบายต่างๆ ของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จึงเป็นการผลกัดนัให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งด าเนินการแต่ยงัไม่มีการก าหนดบทบาทท่ี
ชดัเจนให้กบัเลขานุการบริษทั ดงันั้นการรับรู้และความเขา้ใจท่ีมีต่อเลขานุการบริษทัจึงเป็นส่ิงท่ีหน่วยงานก ากบัดูแล
ระดบัถึง ความจ าเป็น ของการมีอยู่ของเลขานุการบริษัทและจดัหลักเกณฑ์การปฏิบติัหน้าท่ี ไปจนถึงการจดัให้มี
วิชาชีพเลขานุการบริษทัในอนาคต 

ข้อเสนอแนะ 
สมมติฐานของการศึกษาเพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจและเห็นถึงสภาพการณ์ปัจจุบนัของการท า

หน้าท่ีเลขานุการบริษทัและเห็นถึงความส าคญัของบทบาทหน้าท่ีเลขานุการบริษัทท่ีเพ่ิมเติมข้ึนโดยจากการศึกษา
ข้อเท็จจริงไม่มีส่วนให้เห็นสภาพการปฏิบติัหน้าท่ีและแนวทางการพฒันาบทบาทหน้าท่ีเลขานุการบริษัทให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนโดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1) ควรออกประกาศเพ่ิมเติมบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทัให้ชดัเจน 
โดยจากพระราชบญัญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยฉ์บบัท่ี 4 พ.ศ 2551 มาตรา 89/15 3 ก าหนดให้

เลขานุการบริษทัด าเนินการอ่ืนๆ ตามหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการตลาดทุนก าหนด โดยอาศยัอ านาจของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนมาตรา 16/61 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฉ์บบัท่ี 4 พ.ศ 2551 น้ี ดว้ยเห็นว่าการ
ออกประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนจะมีประโยชน์ในทางปฏิบติัดงัน้ี 

- ช่วยให้เลขานุการบริษทัเขา้ใจบทบาทของตนอยา่งชดัเจนและสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีปัจจุบนั 
- ช่วยให้เกิดการมอบหมายงานในองคก์รท่ีชดัเจนกว่าการมอบหมายงานแบบจบัฉ่าย 
- ช่วยให้เกิดความใส่ใจในงานท่ีมอบหมายอยา่งงานหลกัมากกว่าเป็นงานรับฝาก 
- ช่วยให้คณะกรรมการผูบ้ริหารรับรู้คุณค่าของงานท่ีเลขานุการบริษทัปฏิบติั 
- ช่วยให้เลขานุการบริษทัมีแนวทางการปฏิบติัหนา้ท่ี 
- เป็นการเพ่ิมมูลค่างานและมูลค่าทางวิชาชีพให้กบัผูป้ฏิบติังาน 
อย่างไรก็ตามบทบาทท่ีชดัเจนยอ่มส่งผลต่อการบริหารและการวางโครงสร้างองค์กรท่ีชดัเจนอนัส่งผลต่อ

การรับรู้บทบาทและค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งวิชาชีพเกิดการเพ่ิม Job Value ให้กบัเลขานุการบริษทัอย่าง
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แทจ้ริง โดยเม่ือมีการพิจารณาออกประกาศแลว้บริษทัจดทะเบียนสามารถน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดโครงสร้าง
องคก์ร และการก าหนดขอบเขตงานให้กบัเลขานุการบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

2) ควรจดัตั้งองคก์รวิชาชีพเพ่ือดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากร 
แนวทางการพฒันาวิชาชีพเลขานุการบริษัทนอกจากควรส่งเสริมให้เกิดการพฒันาจากหน่วยงานเอกชน

องคก์รธุรกิจแลว้การจดัตั้งองคก์รวิชาชีพเพ่ือเขา้มาก ากบัดูแลก็เป็นส่วนสร้างให้เกิดการด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม
และส่งผลต่อคนจ านวนมากทั้งการก าหนดเง่ือนไขการเป็นสมาชิกหรือการทดสอบความรู้เพ่ือรับใบประกอบวิชาชีพ
การก าหนดบทลงโทษและการสร้างสายสัมพนัธ์ทางวิชาชีพให้มีก  าลงัรองรับการเปล่ียนแปลงและการพฒันาร่วมกบั
ประเทศอ่ืนๆไดโ้ดยอยา่งนอ้ยให้มีมาตรฐานหรือหลกัเกณฑส์อดคลอ้งตามประเทศอาเซียนเพ่ือให้การท างานในระดบั
บริษทัและระดบัประเทศมีความมัน่คงและความน่าเช่ือมัน่ในการท างานให้กบัทั้งตวัเลขานุการบริษทัและตวัองคก์ร 

3) ควรก าหนดมาตรฐานในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
ในระยะยาว หน่วยงานก ากบัดูแลอาจพิจารณาแนวทางการจดัให้มีวิชาชีพเลขานุการบริษทัในขณะเดียวกนั

หากมองเป้าหมายในระยะสั้น หน่วยงานก ากบัดูแลอาจจดัให้มีแนวทางการวดัระดบัมาตรฐานของเลขานุการบริษทั 
เช่นการจดัให้มีขอ้สอบเพ่ือวดัผลผูท่ี้ตอ้งการปฏิบติัหน้าท่ีเลขานุการบริษทัโดยเฉพาะ โดยผ่านการสัมภาษณ์งานกบั
บริษทัจดทะเบียนวิธีการน้ีจะช่วยเพ่ิมความชดัเจน และการแสดงบทบาทของเลขานุการบริษทัได ้

หากไม่สามารถก าหนดเป็นการทดสอบทางทฤษฎีได ้อาจก าหนดให้มีการทดสอบเชิงปฏิบติัเพ่ือวดัทกัษะ
ของการเป็นเลขานุการบริษทั เช่น ก าหนดสถานการณ์จ าลองของการแนะน าขอ้มูลดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท า
หน้าท่ีหลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต.หรือการแสดงบทบาทขณะปฏิบติังานในห้องประชุม เป็นตน้ โดยตอ้งจดัท า
ขอ้ตกลงความร่วมกนัระหว่างหน่วยงานเอกชนอย่างสมาคม IOD ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานก าหนดหลกัสูตรเก่ียวกบั
เลขานุการบริษทัรวมทั้งชมรมเลขานุการบริษทัเพ่ือจดัท ากรอบของแนวปฏิบติัท่ีน ามาทดสอบวดัมาตรฐานการท า
หนา้ท่ีของเลขานุการบริษทั 

จะเห็นได้ว่าการท าหน้าท่ีของเลขานุการบริษัทนับเป็นส่วนส าคัญของการก ากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียน ซ่ึงมิใช่ในเชิงหลกัการกฎหมายเพียงเท่านั้นแต่ยงัหมายรวมถึงในเชิงสร้างสรรค์หรือจัดการกิจกรรมเพ่ือ
ภาพลกัษณ์และการสานสัมพนัธ์ระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สีย การศึกษาน้ีจึงเป็นแนวทางให้เกิดการปรับเปล่ียนทัศนคติ
ขอ้เท็จจริงของเลขานุการบริษทัให้ชดัเจนและสัมผสัได้มากยิ่งข้ึน บทบาทท่ีเลขานุการบริษัทได้ท  าหรือไดจ้ดัการ
ให้กบัองค์กรลว้นเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพ ทั้งในหน้าท่ี ตวับุคคลและองค์กร ดงันั้น ความเขา้ใจและความ
เช่ือมัน่จากหน่วยงานก ากบัดูแลจึงมีส่วนส าคญัท่ีจะช่วยยกระดบัการท าหน้าท่ีและบทบาทในฐานะเลขานุการบริษทั
ให้ชดัเจนและมีประสิทธิภาพข้ึนไดใ้นอนาคต 
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บทคดัย่อ 
กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงมีบทบญัญติัคุม้ครองถึงขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

และศึกษาแนวทางการให้ความ คุม้ครองความเป็นส่วนตวัของ เน่ืองจากในปัจจุบนัเทคโนโลยต่ีาง ๆโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งอินเตอร์เน็ตไดก้า้วเขา้มาเป็นส่วนส าคญั ในชีวิตของทุกคนในทุกเพศทุกวยั ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อส่ือสาร การ
สืบคน้ขอ้มูล หรือพาณิชย ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจธนาคารท่ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลของลูกคา้เป็น
จ านวนมากจากจ านวนผูม้าใชบ้ริการ ท าให้การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในธุรกิจน้ีจึงมีความจ าเป็นอยา่งมาก ขอ้มูล
จะไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลได ้นอกจากกรณีท่ีธนาคารจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย  ธนาคารจึงตอ้งด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไป 
ค าส าคญั: ขอ้มูลส่วนบุคคล, ความเป็นส่วนตวั, ธนาคาร 

 

ABSTRACT 
Personal Information Protection Law Which has provisions to protect personal information in electronic 

form and study guidelines for Protect the privacy of Due to the current technology In particular, the Internet has 
entered into an important part.  In the life of everyone in all ages Whether it is communication Searching for 
information or electronic commerce Especially in the business sector, banks that collect large amounts of customer 
information from the number of users Thus protecting personal information in this business is very necessary 
Information cannot be disclosed.  In addition to the case that the bank needs to comply with the law Therefore, the 
bank must continue to comply with the Personal Data Protection Act 
Keywords: personal information, privacy, bank 
 
1.บทน า 

ธุรกิจธนาคารเป็นภาคธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ทีมีบทบาทต่อการด าเนินเศรษฐกิจของประเทศตั้ งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั ฐานลูกคา้ของธนาคารจึงมีฐานลูกคา้เป็นจ านวนมากไม่ว่าจะเป็นลูกคา้ประเภทบุคคลธรรมดา ลูกคา้
องค์กรธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท าให้ธนาคารเป็นองคก์รธุรกิจท่ีมีฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ ซ่ึงบางทีขอ้มูล
ของลูกคา้ไดถู้กเปิดเผยจากการปฏิบติังานของตวัธนาคารเองหรือเกิดจากความผิดพลาดขอระบบธนาคารเอง ท าให้
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เจา้ของขอ้มูลไดรั้บความเสียหายจากการกระท าดงักล่าว บทความฉบบัน้ีจะขอกล่าวถึงประเด็นส าคญัในการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจธนาคาร 

ก่อนท่ีประเทศไทยจะมีพระราชบญัญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ใช้บงัคับ ธนาคารมี
กฎหมายเฉพาะภาคส่วนใชบ้งัคบั คือ พระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ.2551  ซ่ึงพระราชบัญญติัฉบบัน้ีไดมี้
บทบญัญติัเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงความลบัของสถาบนัการเงินไวใ้นหมวด 8 บทก าหนดโทษ มาตรา 155 โดยเหตุท่ีเป็นผู ้
มีอ  านาจในการจดัการหรือเป็นพนักงานและไดเ้ปิดเผยความลบัโดยการกระท าดงักล่าวนั้นท าให้เกิดความเสีหายแก่
บุคคลอ่ืน หรือประชาชน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ แต่
มาตรา 155 มีวรรคทา้ยบญัญติัไวอี้กว่า ความในวรรคหน่ึงมิให้ใชบ้งัคบักบัการเปิดเผยตามกรณีในมาตรา 154 วรรค
สอง ตั้งแต่อนุมาตรา 1 ถึง อนุมาตรา 10 และ 

ในส่วนของพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  ซ่ึงเป็นกฎหมายกลางท่ีใชบ้งัคบักบัทุกภาค
ส่วนธุรกิจไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน ในส่วนท่ีเก่ียวกบัภาคธุรกิจธนาคารนั้นไดมี้ขอ้ยกเวน้ไวใ้น
มาตรา 4 ของพระราชบญัญติัฉบบัน้ี ถา้การเปิดเผยนั้นเป็นการเปิดเผยนั้ นใชส้ าหรับการด าเนินการกับขอ้มูลของ
บริษทัขอ้มูลเครดิตและสมาชิกตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกิจขอ้มูลเครดิต 

นอกจากธนาคารตอ้งมีการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ.2551 และพระราชบญัญติั
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 แลว้ ธนาคาแต่ละธนาคารมีแนวนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของแต่ละ
ธนาคารท่ีจดัท าข้ึนมาเพ่ือคุม้ครองเจา้ของขอ้มูลอีกทางหน่ึง และมีประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนส.
19/2560 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของสถาบนัการเงิน ท่ีตอ้งจดัให้มีการ
รักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลทั้งในการรับส่งขอ้มูลผ่านเครือข่ายส่ือสารและการจดัเก็บขอ้มูลระบบงานและ
ส่ือบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ 

พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของไทยไดใ้ห้ความหมายขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล
ซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ 

Personal Data Protection Act 2012 ของประเทศสาธรณรัฐสิงค์โปร์ ได้ให้ความหมายของ “ข้อมูลส่วน
บุคคล หมายถึง ขอ้มูลไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่เก่ียวกบับุคคลท่ีสามารถระบุได้ 

(a) จากขอ้มูลนั้น หรือ 
(b) จากขอ้มูลนั้นและขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีองคก์รมีหรือน่าจะมีโอกาสท่ีเขา้ถึงได ้
Personal Data Protection Act 2010 ของประเทศสหพนัธรัฐมาเลเซีย ไดใ้ห้ควาหมายของ  
“ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการท าธุรกรรมเชิงพาณิชยซ่ึ์ง  
(a) ก าลงัประมวลผลทั้งหมดหรือบางส่วนดว้ยการท างานของอุปกรณ์โดยอตัโนมติั ในการตอบสนองต่อ

ค าแนะน าทีไดรั้บเพ่ือไปถึงจุดประสงคน์ั้น 
(b) บนัทึกดว้ยความตั้งใจว่าควรด าเนินการทั้งหมดหรือบางส่วนดว้ยอุปกรณ์ หรือ 
(c) ถูกบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของระบบการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งหรือดว้ยความตั้งใจว่าควรเป็นส่วนหน่ึง

ของระบบการจดัเก็บ 
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ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคล 
ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแบ่งความคุ้มครองข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลทัว่ไป (Non-

Sensitive Data) และข้อมูลประเภทท่ีมีความอ่อนไหว (Sensitive Data) โดยข้อมูลทั้ ง 2 ประเภทมีรายละเอียด 
ดงัต่อไปน้ี 

 (1) ขอ้มูลทัว่ไป (Non-Sensitive Data) คือ ขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูลซ่ึงสามารถบ่งช้ีเฉพาะเจาะจง
ไปยงัเจา้ของขอ้มูลได ้ เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ อาชีพ อายุ เบอร์โทรศพัท ์การศึกษา สถานภาพในการสมรส ต าแหน่งหน้าท่ี
ทางการงาน หรือลกัษณะทางกายภาพของบุคคล เป็นตน้ ขอ้มูลประเภทดงักล่าวเป็นขอ้มูลซ่ึงมิไดมี้ความละเอียดอ่อน
จนอาจน ามาสู่ปัญหาต่าง ๆ ได ้จึงท าให้ขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ีอาจเก็บรวบรวม เปิดเผย หรือใชไ้ด ้ทั้งน้ีภายใต้
หลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนดไว ้

(2) ขอ้มูลท่ีมีความอ่อนไหว (Sensitive Data) คือ ขอ้มูลของบุคคลซ่ึงถือเป็นเร่ืองเฉพาะตวัของบุคคล เป็น
ขอ้มูลซ่ึงมีความละเอียดอ่อนสูง กล่าวคือขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลซ่ึงหากมีการเปิดเผยอาจก่อให้เกิดผลกระทบท่ีไม่
พึงประสงค์ตามมา เช่น กระทบต่อความรู้สึกของเจา้ของขอ้มูลหรือประชาชนทัว่ไป เป็นขอ้มูลท่ีก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ได ้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือเกียรติคุณของเจา้ของขอ้มูล หรือเป้นขอ้มูลซ่ึงหากมีการเปิดเผยอาจ
ก่อให้เกิดการตั้ งข้อรังเกียจหรือเลือกปฏิบติัหรือเกิดอนัตรายต่อเจา้ของขอ้มูล โดยประเภทข้อมูลเจ้าของขอ้มูลมี
วตัถุประสงคท่ี์จะเก็บขอ้มูลประเภทน้ีไวเ้ป็นความลบั หรือ ไม่ประสงคใ์ห้มีการเปิดเผยขอ้มูล เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัเช้ือ
ชาติ เผ่าพนัธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือเก่ียวกบัลทัธิ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัสุขภาพ ประวติัอา
ชาญกรรม หรือ สถานะทางการเงิน เป็นตน้ 

1) ขอ้มูลข่าวสารประเภทท่ีมีความอ่อนไหวระดับต ่า (Low-Sensitive) ขอ้มูลประเภทน้ีเป็นขอ้มูลท่ีความ
เก่ียวขอ้งกบับุคคลเป้นขอ้มูลท่ีมีความอ่อนไหวเน่ืองจากขอ้มูลเหล่าน้ีอาจช่วยท าให้ได้มาซ่ึงขอ้มูลท่ีมีระดับความ
อ่อนไหวสูงข้ึน 

2) ขอ้มูลข่าวสารประเภทท่ีมีความอ่อนไหวระดบัปานกลาง (Moderate-Sensitivity) ขอ้มูลประเภทน้ีเป็น
ขอ้มูลท่ีมีความอ่อนไหวมา ในแง่ท่ีมีโอกาสท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายเม่ือขอ้มูลถูกน าเอาไปใชใ้นทางท่ีผิดอยู่ใน
ระดบัสูง ขอ้มูลประเภทน้ีครอบคลุมถึงขอ้มูลประเภทท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นของบุคคล ซ่ึงมีความครอบคลุมในทุก
เร่ืองของชีวิต ขอ้มูลท่ีมีความอ่อนไหวระดบัปานกลางน้ีมีความส าคญัเช่นกนักบัขอ้มูลท่ีมีความอ่อนไหวระดบัสูงและ
ไม่ควรเก็บไวโ้ดยส้ินเชิง 

3) ข้อมูลข่าวสารประเภทท่ีมีความอ่อนไหวระดับสูง (High-Sensitivity) ข้อมูลประเภทน้ี ได้แก่ ข้อมูล
รายละเอียดส่วนตวัของบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัทางการแพทย ์พฤติกรรมทางเพศ หรือขอ้ทจ็จริงดา้นอ่ืน ๆ 
ในชีวิตของบุคคล ซ่ึงสามารถกล่าวไดว้่าเป็นเร่ืองส่วนตวัหรือลบัเฉพาะ ขอ้มูลประเภทน้ีมีความอ่อนไหวสูงน้ีจึงมี
ความส าคญัและไม่ควรถูกเก็บรวบรวมไวโ้ดยส้ินเชิง 

Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data 
องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and 

development ห รือ  OECD)  ได้อ อกแนวปฏิบั ติ  OECD Guidelines Governing the Protection pf Privacy and 
Transborder Flows of Personal Data มีข้ึนเพ่ือท าหน้าท่ีในการดูแลการส่งขอ้มูลระหว่างประเทศ การคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลและการคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวั จุดเร่ิมตน้ของแนวปฏิบติัดงักล่าวเกิดจากความไม่เท่าเทียมกนัของ
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บทบญัญติัว่าดว้ยการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลในประเทศต่าง OECD จึงไดจ้ดัท าแนวปฏิบติัขั้นตน้ของหลกัการ
ดงักล่าวเพ่ือให้ประเทศสมาชิกไดน้ าไปเป็นแนวทางปฏิบติั แนวปฏิบัติดงักล่าวใชบ้งัคบัไดท้ั้งหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน แนวปฏิบติัดงักล่าวมีหลกัการท่ีส าคญั ดงัน้ี 

(1) หลกัการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งจ ากดั (Collection Limitation Principle) 
หลกัการดงักล่าวก าหนดให้มีการจ ากดัการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวตอ้ง

ไดม้าโดยวิธีท่ีชอบดว้ยกฎหมาย และไดม้าภายใตค้วามยนิยอมหรือความรับรู้ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
(2) หลกัคุณภาพของขอ้มูล (Data Quality Principle)  
หลกัการดงักล่าวก าหนดให้ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล

ส่วนบุคคล และขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นตอ้งถูกตอ้ง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนั 
(3) หลกัการก าหนดวตัถประสงค ์(Purpose Specification Principle) 
หลกัการดงักล่าวก าหนดให้ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งแจง้วตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วน

บุคคลแก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในเวลาท่ีจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้นและการน าขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจดัเก็บนั้นไปใช้
ตอ้งเป็นไปเพียงเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีได้แจง้ไว ้หรือ หากผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งการใชข้อ้มูลส่วน
บุคคลนั้ นเพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืนซ่ึงไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งไวใ้นขณะท าการเก็บรวบรวมต้องมีการแจ้ง
วตัถุประสงคท่ี์เปล่ียนแปลงไปให้เจา้ของขอ้มูลทราบ 

(4) หลกัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลอยา่งจ ากดั  (Use Limitation Principle) 
หลกัการดงักล่าวก าหนดห้ามมิให้ผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท าการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ท าให้

บุคคลอ่ืนสามารถใชไ้ด ้หรือใชเ้พ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นนอกจากวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้ไวข้ณะเก็บรวบรวมขอ้มูล เวน้แต่ 
 1. ไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ 
 2. เป็นการปฏิบติัตามบทบญัญติักฎหมาย 
(5) หลกัการรักษาความปลอดภยั  (Security Safeguards Principle) 
หลักการดังกล่าวก าหนดให้ผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีหลักเกณฑ์ในการรักษาความปลอดภัยท่ี

เหมาะสมแก่ขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดจากการสูญหาย การเขา้ถึงโดยมิไดรั้บอนุญาต การท าลาย 
การใช ้การเปล่ียนแปลง หรือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว 

(6) หลกัการเปิดเผย  (Openness Principle) 
หลกัการดงักล่าวก าหนดให้ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งก าหนดวิธีการทัว่ไปเก่ียวกบัการเปิดเผยถึงการ

น าไปใช ้แนวทางปฏิบติั และนโยบายเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล การเปิดเผยดงักล่าวตอ้งแสดงถึงความมีอยูข่องขอ้มูล
ส่วนบุคคล ลกัษณะของขอ้มูลส่วนบุคคล และวตัถุประสงคใ์นการน าขอ้มูลไปใช ้รวมถึงช่ือของผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล
ส่วนบุคคลและท่ีท าการของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลและท่ีท าการของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

(7) หลกัการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล (Individual Participation Principle) 
ภายใตห้ลกัการดงักล่าวปัจเจกบุคคลมีสิทธิ 
a)  ไดรั้บการบอกกล่าวจากผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือยนืยนัถึงการมีอยู่ซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของปัจเจก

บุคคลนั้น 
b)   ไดรั้บการแจง้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของตนโดย 
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•  ภายในระยะเวลาพอสมควร 
• มีค่าใชจ่้ายไม่เกินสมควร 
• โดยวิธีการท่ีเหมาะสม 
• ในรูปแบบซ่ึงเจา้ของขอ้มูลสามารถเขา้ใจได ้

c) ไดรั้บการแจง้ถึงเหตุผลหากการร้องขอตามขอ้ a) และขอ้ b) ถูกปฏิเสธ และมีสิทธิในการอุทธรณ์การ
ปฏิเสธดงักล่าว 

d) มีสิทธิคดัคา้นขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัตน หากคค าคดัคา้นมีเหตุผลเจา้ของขอ้มูลมีสิทธิขอให้ลบขอ้มูล 
ท าให้สมบูรณ์ แกไ้ขหรือปรับปรุงขอ้มูลนั้น 

เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิขอให้ลบขอ้มูล ท าให้สมบูรณ์ แกไ้ขหรือปรับปรุงขอ้มูลนั้น 
(8) หลกัความเช่ือถือได ้(Accountability Principle) 
หลกัการดงักล่าวก าหนดให้ผูค้วบคุมขอ้มูลตอ้งปฏิบติัตามหลกัการขอ้ (1) ถึงขอ้ (7) โดยผูค้วบคุมขอ้มูล

ตอ้งจดัให้มีแผนในการจดัการเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัซ่ึงมีลกัษณะ 6 ประการ คือ 
1. แผนในการจดัการเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัตอ้งจดัให้มีแนวปฏิบติัเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นความ

ครอบครองของตน 
2. แผนในการจัดการเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวต้องเหมาะสมต่อโครงสร้าง ขนาด ปริมาณและความ

อ่อนไหวของการด าเนินงานของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 
3. แผนในการจดัการเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัตอ้งก าหนดให้มีมาตรการป้องกนัท่ีเหมาะสมโดยพิจารณา

จากการประเมินความเส่ียงในดา้นความเป็นส่วนตวั 
4. แผนในการจดัการเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัตอ้งถูกรวมอยูใ่นโครงสร้างการก ากบัดุแลและจดัให้มีองค์กร

กบัดูแลภายใน 
5. แผนในการจดัการเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัตอ้งระบุถึงแผนการจดัการในกรณีท่ีเหตุฉุกเฉิน 
6. แผนในการจดัการเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัตอ้งไดรั้บการปรับปรุงให้เป็นไปตามการตรวจสอบและการ

ประเมินผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งสามารถแสดงแผนในการจดัการความเป็นส่วนตวัให้แก่หน่วยงานท่ีก ากบัดูแล
ได ้ทั้งตอ้งแจง้แก่หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีก  ากบัดูแลหากมีการฝ่าฝืนความปลอดภยัอย่างมีนัยส าคญัซ่ึงกระทบต่อขอ้มูล
ส่วนบุคคล และหากการฝ่าฝืนนั้นอาจก่อให้เกิดผลร้ายต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งแจง้
แก่เจา้ของขอ้มูลท่ีอาจไดรั้บความเสียหายดว้ย 
 
2.วตัถุประสงค์การวจิัย  

เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

3.การด าเนินการวจิัย 
เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการศึกษาคน้ควา้วิยานิพนธ์ เอกสาร ต ารา ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ 
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4.ผลการวจิัย 
ในเร่ืองการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศไทยไดน้ าตน้ร่างกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ

สหภาพยโุรปมาเป็นตน้แบบในการร่างกฎหมาย GDPR ของสหภาพยโุรป โดยหลกัการส าคญั ๆ ของ GDPR ไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองการคุม้ครองข้อมูล การเปิดเผยขอ้มูล การโอนข้อมูล สิทธิท่ีจะลบข้อมูล  ได้น ามาบญัญติัไวท้ั้งหมดใน
กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศไทย อาจจะไม่ไดเ้ทียบเท่ากบักฎหมาย GDPR แต่ก็เทียบเคียง ส่วน
พระราชบญัญติัคุม้ครองของไทยใช้กบัทุกภาคส่วนไม่ไดแ้บ่งแยกภาคธุรกิจและประเทศไทยยงัไม่ได้มีกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเฉพาะภาคธุรกิจธนาคารโดยเฉพาะ 
 
5.สรุปและอภปิรายผล 

จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยยงัไม่ไดมี้กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะในภาคธุรกิจ
ธนาคาร จึงควรน าตน้แบบของต่างประเทศมาตนัแบบในการร่าง 
 
6.ข้อเสนอแนะ 
             ให้น ากฎหมายของสิงคโ์ปร์มาเป็นตน้แบบในการร่างกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
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ราชการส่วนภูมภิาคและการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป 
REGIONAL ADMINISTRATION AND TUTELLE LOCAL GOVERNMENT 

ORGANIZATION NORMAL FORM 
รวมพล ต้นสุนันท์กลุ1 และ วิชา มหาคุณ2 

1 นักศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจ า คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงปัญหาของกลไกการก ากบัดูแลองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในมิติต่างๆ 

ตามหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซ่ึงเป็นท่ีมาของพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 เพ่ือน ามาสรุปหามาตรการทางกฎหมายในการพฒันา
กลไกการก ากบัดูแลให้มีขอบเขตท่ีชดัเจนและบงัคบัใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและใช้
ระเบียบวิธีการวิจยัเอกสารในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์เป็นบทสรุปตอนทา้ยและขอ้เสนอแนะต่อไป  

ผลของการวิจยัพบว่า ประการแรก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 มิไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัการ
ปกครองส่วนภูมิภาคไวใ้ห้ชดัเจนแต่ก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวเ้ป็นจ านวนมาก ส่งผลให้
เกิดการเรียกร้องว่าราชการส่วนภูมิภาคไม่มีความจ าเป็นตอ้งด ารงอยู่ต่อไป ควรเปล่ียนแปลงโดยการยกเลิกหรือโอน
อ านาจการก ากบัดูแลไปยงัราชการส่วนกลาง และผูว้่าราชการจงัหวดัซ่ึงท าหน้าท่ีก  ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ภายในจงัหวดั ควรมีท่ีมาจากการเลือกตั้งหรือไม่ เน่ืองจากผูว้่าราชการจงัหวดัท่ีมาจากการแต่งตั้งถูกมองว่าไม่มีอิสระ
และไม่สามารถบริหารงานให้สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินได ้ประการท่ีสอง วิธีการก ากบัดูแลท่ีก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ผูว้่าราชการจงัหวดั และนายอ าเภอ มีอ  านาจออกค าสั่งทางปกครองเพ่ือยุบสภาองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน รวมถึงให้เจา้หน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินพน้จากต าแหน่งและหยุดปฏิบติัหน้าท่ีได ้เป็นวิธีการ
ก ากับดูแลท่ีให้อ  านาจแทรกแซงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจนเกินขอบเขต ประการท่ีสาม การยุบสภาองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยอาศยัเหตุเพียงไม่อาจจดัให้มีการประชุมคร้ังแรกไดต้ามก าหนดเวลาหรือมีการประชุมแต่   
ไม่อาจเลือกประธานสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินได ้การท่ีกฎหมายก าหนดให้ยุบสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
โดยอาศยัเหตุดงักล่าวยอ่มเป็นเหตุผลท่ีไม่สอดคลอ้งกบับทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560  

ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ผูว้ิจัยขอเสนอว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมาย ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 จะตอ้งบญัญติัเก่ียวกบัการจดัระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคไวใ้ห้ชดัเจน และ
พระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงพระราชบญัญติั  
สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 จะตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมเน้ือหาในส่วนของการก ากบัดูแล โดยการ
ก าหนดให้ผูว้่าราชการจงัหวดัก ากบัดูแลร่วมกบัศาลปกครอง และก าหนดขอ้ยกเวน้การใชอ้  านาจก ากบัดูแลข้ึนให้มี
ความสอดคลอ้งกบับทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 
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ค าส าคญั:  ราชการส่วนภูมิภาค, การก ากบัดูแล, องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไป 
 

ABSTRACT 
The objective of this research is to study the problems of the tutelle mechanism of local government 

organizations in various dimensions according to the principles of the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 
2560, which is the origin of the Government Administration Act, B.E. 2534, the Provincial Administrative Organization 
Act, B.E. 2540, the Municipal Act, B.E. 2496 and the Tambon Council and Tambon Administrative Authority Act, B.E. 
2537, to summarize the legal measures for the development of tutelle mechanisms to have clear and enforceable scope. 
This is a qualitative research using documentation research methodology in the collection of data to be analyzed as a 
summary and suggestions. 

The results of the research showed that firstly, the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 , does 
not specify clearly about the regional administration, but specifies a lot of details about local administration, resulting in 
an opinion that the regional administration does not need to exist. It should be changed by canceling or moving the 
regulatory authority to the central administration and the provincial governor who tutelle the local government 
organizations within the province show come from the election or not as the provincial governor from nomination is 
consider not having freedom to make decision and unable to manage the work to be in accordance with the local. 
Secondly, the tutelle method that enable the minister of interior, the provincial governor, and the chief district officer to 
have the power to issue administrative orders to dissolve the local government organization council including ordering 
local government officials to vacate their positions and cease their duties is a method of tutelle that gives authority to 
intervene in local government organizations beyond the scope. Thirdly, the dissolution of the local government 
organization council by reason of not being able to arrange the first meeting according to the schedule or meeting, but 
may not select the chairman of the local government organization is not consistent with the provisions of the 
Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560. 

In order to solve the problem, the researcher proposed that the law should be revised, the Constitution of the 
Kingdom of Thailand B.E. 2560 , which must be clearly defined about the regional administration, and the Provincial 
Administrative Organization Act, B.E. 2540, the Municipal Act, B.E. 2496 including the Tambon Council and Tambon 
Administrative Authority Act, B.E. 2537  by adding the content in the tutelle section to require the provincial governor 
to tutelle together with the Administrative Court and prescribing exceptions for the use of powers to be in accordance 
with the provisions of the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560. 
Keywords:  REGIONAL ADMINISTRATION, TUTELLE, LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATION 
NORMAL FORM 
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1. บทน า 
การบริหารราชการแผน่ดินของไทยมีวิวฒันาการและมีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัการเมืองการปกครองใน

แต่ละยุคสมยั รัฐธรรมนูญในฐานะท่ีเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศไดก้  าหนดรูปแบบและหลกัการปกครอง 
ตลอดจนวิธีการด าเนินการปกครองไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ ประชาชนในสังคมยุคใหม่คาดหวงัให้ภาครัฐมีศกัยภาพสูงท่ี
สามารถบริหารราชการแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่าประหยดั สามารถน าพา
ประเทศให้มีความมัน่คง นอกจากน้ี ประชาชนยงัตอ้งการบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสูง ภาครัฐตอ้งมี
บทบาทในการพฒันาศกัยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะ สร้างความเป็นธรรมและพฒันาสังคมไทย
ในทุกดา้น โดยการปรับเปล่ียนและยกระดบัมาตรฐานการบริหารราชการแผน่ดิน                                                              
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือเป็นองคก์รตามหลกัการกระจายอ านาจทางปกครองทางพ้ืนท่ีหรือทางเขตแดน 
เป็นหน่วยงานทางปกครองระดบัล่างสุดหรือระดบัฐานของสถาบนัการปกครอง หลกัส าคญัของการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
คือรัฐจะตอ้งมอบอ านาจให้ประชาชนในทอ้งถ่ินมีความเป็นอิสระในการปกครองตนเองอย่างแทจ้ริง (Smith, 1967 : 22-23) 
ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ตอ้งมีอ านาจอิสระในการบริหารงาน จดัท าภารกิจหรือกิจการ
ท่ีไดรั้บมอบหมาย และการก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งท าเพียงเท่าท่ีจ  าเป็นเพ่ือการคุม้ครองประโยชน์
ของประชาชนในทอ้งถ่ินหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ตลอดจนการป้องกนัการกา้วก่ายการปฏิบติัหน้าท่ี
ของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินดว้ย ดว้ยเหตุน้ี องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงมีอ  านาจเฉพาะตวัโดยอิสระในการจดัการ 
การบริหาร การวางมาตรการหรือก าหนดทิศทางนโยบายของหน่วยงาน ตลอดจนการควบคุมหรือการใชจ่้ายเงินได ้  
ในขอบเขตจ ากดัภายในพ้ืนท่ี อยา่งไรก็ตาม ยงัคงอยูภ่ายใตค้วามเป็นรัฐเด่ียวและความเป็นเอกภาพกบัความมัน่คงของ
ประเทศ (Wit, 1967 : 1) ในปัจจุบนัการก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ผูมี้บทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลมีอยู่ 
3 องคก์รดว้ยกนั ไดแ้ก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผูว้่าราชการจงัหวดั และนายอ าเภอ ในฐานะเจา้หนา้ท่ีจาก
ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค เขา้มาเก่ียวขอ้งอยา่งมากในการท าหนา้ท่ีตรวจสอบการท างานในดา้นต่างๆ 
ถึงขนาดท่ีด าเนินการออกค าสั่งทางปกครองเพ่ือยบุสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือการสั่งให้เจา้หน้าท่ีองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินพน้จากต าแหน่ง ตลอดจนการสั่งให้เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหยุดปฏิบติัหน้าท่ีได ้
ถือว่าเป็นอ านาจก ากบัดูแลท่ีก่อให้เกิดการแทรกแซงความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดโ้ดยง่าย
แตกต่างจากท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ก าหนดไว ้วิธีการก ากบัดูแลดงักล่าวนั้นก่อให้เกิดปัญหา
ท่ีตามมาคือการใชดุ้ลพินิจของผูก้  ากบัดูแลไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนัอนัเกิดจากการขาดความช านาญในการวินิจฉยั
ปัญหาขอ้กฎหมายและขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน และกระบวนการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนท่ีเกิดจากการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมีขั้นตอนท่ีซ ้ าซ้อนท าให้การก ากบัดูแลมีหลายขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น ดว้ยเหตุดงักล่าว ท าให้การก ากบัดูแล
กระทบต่อการบริหารงานและขดักบัความเป็นอิสระขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน      
 ผูว้ิจัยมุ่งเน้นศึกษาถึงประวติัความเป็นมา และสภาพปัญหาของการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
โดยเฉพาะราชการส่วนภูมิภาคตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 รวมทั้งวิธีการก ากบัดูแล
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดและทฤษฎีหลกัการรวมอ านาจทางปกครอง  
การแบ่งอ านาจทางปกครอง และการกระจายอ านาจทางปกครองของประเทศท่ีตอ้งการความมัน่คงในทางการเมือง
และการปกครอง เพ่ือน าผลการศึกษามาสรุปแนวทางการพฒันาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบักลไกการก ากบั
ดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไปในมิติต่างๆ ให้มีความชดัเจนและมีความเหมาะสมส าหรับประเทศไทย   
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1) เพ่ือศึกษาถึงประวติัความเป็นมา และสภาพปัญหาของการจดัระเบียบบริหารราชการแผ่นดินโดยเฉพาะ

ราชการส่วนภูมิภาคตามหลกัการแบ่งอ านาจทางปกครอง คือ จงัหวดัและอ าเภอ วิธีการไดม้าซ่ึงต าแหน่งผูว้่าราชการจังหวดั 
รวมทั้งวิธีการก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไปในประเทศไทย  

2) เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีหลกัการรวมอ านาจทางปกครอง การแบ่งอ านาจทางปกครอง และการกระจาย
อ านาจทางปกครองของประเทศท่ีตอ้งการความมัน่คงในทางการเมืองและการปกครอง 

3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการจดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดินโดยเฉพาะราชการส่วนภูมิภาคตามหลกัการ
แบ่งอ านาจทางปกครอง คือ จงัหวดัและอ าเภอ วิธีการไดม้าซ่ึงต าแหน่งผูว้่าราชการจงัหวดั ตลอดจนวิธีการก ากบัดูแล
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไปในประเทศไทยกบัต่างประเทศของประเทศท่ีเป็นรัฐเด่ียว  

4) เพ่ือศึกษาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการจดัระเบียบบริหารราชการแผ่นดินโดยเฉพาะราชการส่วนภูมิภาค
ตามหลกัการแบ่งอ านาจทางปกครอง คือ จงัหวดัและอ าเภอ วิธีการไดม้าซ่ึงต าแหน่งผูว้่าราชการจงัหวดั ตลอดจนวิธีการ
ก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไป ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเอกสาร (Documentary 

Research) ในการศึกษาคน้ควา้และวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก่ ต าราทางวิชาการ 
ตวับทกฎหมาย วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ เอกสารงานวิจยั ส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้ง ตลอดจนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีปรากฏ      
อยูบ่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงผูว้ิจยัใชว้ิธีการเขียนแบบบรรยายความ (Descriptive Analysis) เพ่ือน ามาวิเคราะห์ครอบคลุม
ถึงส่วนต่างๆ ตามโครงสร้างท่ีวางไวใ้ห้ไดบ้ทสรุปและขอ้เสนอแนะในตอนทา้ยเป็นผลการศึกษาวิจยัแลว้จึงท าการ
อภิปรายผลและเสนอแนะมาตรการในการแกปั้ญหาทางกฎหมาย 
 

4. ผลการวจิัย 
ความมัน่คงภายในประเทศและสถานภาพการด ารงอยู่ของประชาชนคือปัจจยัส าคญัในการจดัระบบการปกครอง

ของทุกประเทศ ความเจริญกา้วหน้าดา้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมส่งผลกระทบต่อบทบาทของรัฐและเป็นภารกิจท่ีรัฐ
ตอ้งรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน ล าพงัดว้ยศกัยภาพของรัฐบาลกลางเพียงแห่งเดียวไม่อาจสนองการบริการสาธารณะและ
อ านวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนไดอ้ย่างทัว่ถึง หลกัการกระจายอ านาจทางปกครองเป็นวิธีการท่ีรัฐส่วนกลางมอบ
อ านาจทางปกครองบางส่วนให้แก่องคก์รอ่ืนโดยเฉพาะกรณีการกระจายอ านาจทางพ้ืนท่ีหรือทางเขตแดนอนัเป็นกรณีท่ีรัฐ
โอนอ านาจการปกครองในดา้นการจดัท าบริการสาธารณะให้กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูจ้ดัท  าโดยอิสระ 
อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัคงตกอยู่ในฐานะองคก์รภายใตก้ารก ากบัดูแลจากรัฐโดยราชการส่วนกลาง
และราชการส่วนภูมิภาคท่ีสามารถควบคุมไดเ้ฉพาะความชอบดว้ยกฎหมายในการบริหารงานและการตดัสินใจต่างๆ 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเท่านั้น (สุริยา ปานแป้น และอนุวฒัน์ บุญนนัท,์ 2558 : 16-17) เน่ืองจากองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมิใช่องคก์รท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมบงัคบับญัชาแต่อยา่งใด กล่าวคือ การก ากบัดูแลตอ้งมีหลกัเกณฑท่ี์แน่นอน
ซ่ึงระบุขอบเขตไวช้ดัเจน ดว้ยเหตุน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไปแต่ละประเภทจะมีกฎหมายเฉพาะนั้นๆ 
ท่ีก  าหนดวิธีการและรูปแบบการใชอ้  านาจก ากบัดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผูว้่าราชการจงัหวดั และ
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นายอ าเภอไว ้ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีรัฐใชค้วบคุมการกระท าและควบคุม
บุคคลผูด้  าเนินงานโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัคือเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือประโยชน์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
และเพ่ือประโยชน์ของเอกชน จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ณ วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 พบว่า
ประเทศไทยมีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยเป็นรูปแบบการกระจายอ านาจทางพ้ืนท่ีหรือทางเขตแดนท่ีมีอยู่ทัว่พ้ืนท่ี
ของประเทศ ซ่ึงในจงัหวดัต่างๆ จะมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไป 3 ประเภท ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล รวมจ านวน 7,850 แห่ง แบ่งเป็นองค์การบริหารส่วนจงัหวดั จ  านวน 76 
แห่ง เทศบาล จ านวน 2,442 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 5,332 แห่ง   

อย่างไรก็ตาม กลไกการก ากบัดูแลองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไปมีปัญหา 3 ดา้น ประการแรก 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 มิไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัการปกครองส่วนภูมิภาคไวใ้ห้ชดัเจนแต่ก าหนด
รายละเอียดเก่ียวกบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวเ้ป็นจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดการเรียกร้องว่าราชการส่วนภูมิภาคไม่มี
ความจ าเป็นตอ้งด ารงอยูต่่อไปควรแกไ้ขเปล่ียนแปลงโดยการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคหรือใชว้ิธีการโอนอ านาจการ
ก ากบัดูแลไปยงัราชการส่วนกลาง เน่ืองจากจะท าให้การก ากบัดูแลมีขั้นตอนท่ีนอ้ยลง และผูว้่าราชการจงัหวดัซ่ึงท าหน้าท่ี
เป็นตวัแทนของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลในการบริหารงานในระดบัภูมิภาค ซ่ึงเป็นผูมี้บทบาทอยา่งมากในการท าหน้าท่ี
ก  ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัต่างๆ ควรมีท่ีมาจากการเลือกตั้งหรือไม่ เน่ืองจากผูว้่าราชการจงัหวดั
ท่ีมาจากการแต่งตั้งถูกมองว่าไม่มีความเป็นอิสระและไม่สามารถก าหนดแนวนโยบายการแกปั้ญหาให้สอดคลอ้งกบั
ทอ้งถ่ินได ้ประการท่ีสอง วิธีการก ากบัดูแลในปัจจุบนัท่ีก  าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผูว้่าราชการจังหวดั 
และนายอ าเภอ มีอ  านาจออกค าสั่งทางปกครองเพ่ือยุบสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือการสั่งให้เจา้หนา้ท่ีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินพน้จากต าแหน่ง ตลอดจนการสั่งให้เจา้หน้าท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหยดุปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
เป็นวิธีการก ากบัดูแลท่ีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารมีอ านาจแทรกแซงการด าเนินการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจนเกิน
ขอบเขตซ่ึงแตกต่างจากท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ก าหนดไว ้ประการท่ีสาม การยุบสภาองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยอาศยัเหตุเพียงไม่อาจจดัให้มีการประชุมคร้ังแรกไดต้ามก าหนดเวลาหรือมีการประชุมแต่ไม่อาจ
เลือกประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ การท่ีกฎหมายก าหนดให้ยุบสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน      
โดยอาศยัเหตุดงักล่าวยอ่มเป็นเหตุผลท่ีไม่สอดคลอ้งกบับทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 
 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการวิจยัเก่ียวกบัราชการส่วนภูมิภาคและการก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไป ผูว้ิจยั

สรุปประเด็นท่ีศึกษา ดงัน้ี 
ประการแรก ประเทศไทยมีลกัษณะของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีเป็นแบบรัฐเด่ียวเพ่ือด ารง

ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวของราชอาณาจกัรไว ้ มีระบบการจดัการปกครองภายในแห่งรัฐท่ีไดรั้บอิทธิพลจากประเทศ
ฝร่ังเศส (อุษา ใบหยก และวิศิษฐ ์ทวีเศรษฐ, 2533 : 74) ดงัจะเห็นไดจ้ากการมีราชการส่วนภูมิภาคท่ีท าหนา้ท่ีประสานความ
เช่ือมโยงระหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนทอ้งถ่ินให้มีความรวดเร็วข้ึน ในต่างประเทศมีการจดัการปกครอง
ภายในแห่งรัฐท่ีมีราชการส่วนภูมิภาคเช่นกนัคือประเทศฝร่ังเศสและประเทศสวีเดน (ภทัราวุธ อุดมมนกุล, 2546 : 40-54) ซ่ึง
ประเทศดงักล่าวน้ีก็มีพฒันาการทางด้านการเมืองการปกครองท่ีเข้มแข็ง ดงันั้น แมว้่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2560 ซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดในการจดัการปกครองรัฐไดก้  าหนดให้มีการจดัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหลกั
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แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ินก็ตาม แต่ราชการส่วนภูมิภาคก็ยงัคงมีบทบาทหนา้ท่ีอยู่
ในทอ้งถ่ินเช่นกนัเน่ืองจากเป็นอ านาจหนา้ท่ีคนละส่วนกนั การปกครองส่วนภูมิภาคตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ไดแ้ก่ จงัหวดัและอ าเภอ ท่ีใชใ้นปัจจุบนัมิไดข้ดัหรือแยง้ต่อบทบญัญติัหรือเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 แต่ประการใด และราชการส่วนภูมิภาคยงัมีความจ าเป็นต่อระบบการ
ปกครองและการจดัระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย ประกอบกบัผูว้่าราชการจงัหวดัประเทศไทยใน
ฐานะเป็นหัวหน้าบงัคับบญัชาและรับผิดชอบในราชการจังหวดัและอ าเภอ มิไดมี้ท่ีมาจากการเลือกตั้ งของประชาชน
โดยตรงแต่เป็นขา้ราชการประจ าหรือขา้ราชการพลเรือนสามญั สังกดักระทรวงมหาดไทย ท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของ
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลในการบริหารงานในระดับภูมิภาค บทบาทส าคญัคือบทบาทตามท่ีกฎหมายก าหนดและ
บทบาทนักบริหาร ไดแ้ก่ บทบาทในดา้นการเป็นนักบริหารทัว่ไป ดา้นการพฒันาเมือง ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ ดา้น
การพฒันาชนบท ดา้นการพฒันาสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ และดา้นอ่ืนๆ แตกต่างจากผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร
และผูว้่าราชการจงัหวดัประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นขา้ราชการการเมืองเป็นหัวหนา้ฝ่ายบริหารและมีท่ีมาจากการเลือกตั้งโดย
ประชาชนซ่ึงกรุงเทพมหานครและจงัหวดัของประเทศญ่ีปุ่นมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเภทหน่ึงตาม
หลกัการกระจายอ านาจทางปกครองเท่านั้น ทั้งน้ี ในประเทศอ่ืนๆ ก็มีต าแหน่งผูว้่าราชการจงัหวดัเช่นกนัเพียงแต่ช่ือเรียก
ต าแหน่งอาจแตกต่างกนัซ่ึงข้ึนกบัปัจจยัต่างๆ ของแต่ละประเทศ โดยประเทศฝร่ังเศส ผูว้่าราชการจงัหวดัไม่มีวาระ 
การด ารงต าแหน่งท่ีแน่นอนโดยมาจากการแต่งตั้งจากเจา้หนา้ท่ีส่วนกลางให้ไปปฏิบติัหน้าท่ีในราชการส่วนภูมิภาค (วิรัช 
วิรัชนิภาวรรณ, 2541 : 160-165) ส าหรับประเทศสวีเดนแมร้าชการส่วนภูมิภาคจะเป็นการบริหารงานในรูปของระบบ
สภา-คณะกรรมการก็ตาม แต่รัฐบาลก็มีส่วนร่วมในการแต่งตั้งผูว้่าราชการเขตซ่ึงมีวาระการด ารงต าแหน่ง 6 ปี และไดรั้บ
มอบอ านาจจากรัฐบาลให้มีอ  านาจหน้าท่ีกระท าการต่างๆ ในฐานะเป็นตัวแทนแห่งรัฐปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในราชการ   
ส่วนภูมิภาคผูว้ิจยัเห็นว่าวิธีการไดม้าซ่ึงต าแหน่งผูว้่าราชการจงัหวดัในประเทศไทยท่ีใชว้ิธีการแต่งตั้งนั้นสอดคลอ้งกับ
หลกัการแบ่งอ านาจทางปกครองสากลแลว้ เม่ือราชการส่วนภูมิภาคยงัมีความจ าเป็นตอ้งมีอยู่ผูว้่าราชการจงัหวดัจึงตอ้งมา
จากการแต่งตั้งของราชการส่วนกลางต่อไปตามหลกัของการแต่งตั้งตวัแทนท่ีจะตอ้งมาจากหลกัการคดัเลือกท่ีสามารถ
ควบคุมตวัแทนได ้แมว้่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 จะก าหนดให้มีการจดัการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ท่ีชดัเจนแต่การกระจายอ านาจทางปกครองจะตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐานความมัน่คงของประเทศและตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัแห่ง
การปกครองทอ้งถ่ินท่ีถูกตอ้ง 

ประการท่ีสอง วิธีการก ากบัดูแลตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไป 
ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบญัญติั
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ท่ีก  าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผูว้่าราชการจงัหวดั 
และนายอ าเภอ โดยการวินิจฉยัหรือท าความเห็นเพ่ือให้ผูมี้อ  านาจออกค าสั่งท่ีกระทบโดยตรงต่อผูท่ี้อยูภ่ายใตก้ารก ากบั
ดูแลมีผลกระทบให้เกิดการยบุสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือการสั่งให้เจา้หน้าท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
พน้จากต าแหน่ง ตลอดจนการสั่งให้เจา้หน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหยุดปฏิบติัหน้าท่ีได ้อย่างไรก็ตาม การท่ี
กฎหมายก าหนดให้มีผูท้  าหน้าท่ีก  ากับดูแลท่ีหลากหลายย่อมก่อให้เกิดโอกาสในการใชดุ้ลพินิจของผูก้  ากับดูแลไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกนัอนัเกิดจากการขาดความช านาญในการวินิจฉัยปัญหาขอ้กฎหมายและขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน และ
กระบวนการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนท่ีเกิดจากการท างานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีขั้นตอนท่ีซ ้ าซอ้นท าให้การ
ก ากับดูแลมีหลายขั้นตอนโดยไม่จ าเป็นอนัเป็นวิธีการก ากบัดูแลท่ีไม่สอดคล้องกบัหลักกฎหมายท่ีรัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ก าหนด อีกทั้งค าสั่งท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวมีผลเป็นค าสั่งทางปกครองผูท่ี้ไม่พอใจค าสั่งทาง
ปกครองย่อมสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองไดโ้ดยการด าเนินการตามขั้นตอนของพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 และพระราชบญัญติัจัดตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จนกระทัง่      
ศาลปกครองจะมีค าสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนค าสั่งทางปกครองนั้นๆ หลกัการน้ีแสดงให้เห็นว่าการก ากบัดูแลองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประเทศไทยเป็นรูปแบบการก ากบัดูแลองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยเจา้หน้าท่ีของรัฐ           
ฝ่ายปกครองซ่ึงอยู่ภายใตก้ารตรวจสอบของศาลปกครอง (มาโนช นามเดช, 2559 : 116-117) แตกต่างจากในต่างประเทศ
การก ากบัดูแลองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีขั้นตอนการปฏิบติังานไม่ซับซอ้นแตกต่างจากกฎหมายของประเทศไทย ไดแ้ก่ 
ประเทศฝร่ังเศส ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศสวีเดน เป็นต้น ท่ีมุ่งให้ความส าคญักับการปกครองตนเองขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นอย่างยิ่งซ่ึงรูปแบบ เง่ือนไข หรือวิธีการในการก ากบัดูแลของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนั
ออกไปแต่มีแนวทางท่ีคลา้ยกนัคือมีองคก์รตุลาการท่ีมีอิสระจากอ านาจของรัฐและมีความเช่ียวชาญทางกฎหมายมหาชน
เป็นพิเศษเป็นผูร่้วมพิจารณาก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทอ้งถ่ินอนัเป็นหลกัประกนัในการใชอ้  านาจก ากับดูแล
ดงักล่าวต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินว่าจะไม่ถูกผูก้  ากบัดูแลใชอ้  านาจเกินขอบเขตอนัเป็นการท าลายหลกัความเป็นอิสระ
ในการด าเนินงานต่างๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

ประการท่ีสาม การยบุสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรณีไม่อาจจดัให้มีการประชุมคร้ังแรกไดต้ามก าหนดเวลา
หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดต้ามพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั พ.ศ. 2540 พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 หากเป็นองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและเทศบาล ผูว้่าราชการจงัหวดัมีอ  านาจท่ีจะรายงานเสนอความเห็นต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือยบุสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัและสภาเทศบาลได ้หรือกรณีองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล นายอ าเภอมีอ านาจท่ีจะรายงานเสนอความเห็นต่อผูว้่าราชการจงัหวดัเพ่ือยุบสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลได้ 
เม่ือมีการยุบสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้ งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดไว ้  
ตอ้งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน มาตรการในการยุบสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงักล่าวขา้งตน้เป็นมาตรการยุบสภาโดยการออกค าสั่ง
ของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคถือเป็นการก ากบัดูแลโดยตรงเพ่ือควบคุมฝ่ายสภาองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินนัน่เอง อยา่งไรก็ตาม การใชอ้  านาจก ากบัดูแลดงักล่าวนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ไดก้  าหนด
กรอบของรัฐในการใชอ้  านาจก ากบัดูแลว่าตอ้งท าเพียงเท่าท่ีจ  าเป็นเพ่ือการคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน
หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และการป้องกนัการกา้วก่ายการปฏิบติัหน้าท่ีของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินดว้ย 
การท่ีกฎหมายวางมาตรการการยุบสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยอาศยัเหตุเพียงไม่อาจจดัให้มีการประชุมคร้ังแรกได้
ตามก าหนดเวลาหรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดย้่อมเป็นเหตุผลท่ีท าให้
ประชาชนเสียประโยชน์มากกว่าหากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งจดัให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินบ่อยคร้ังเท่ากบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก ย่อมส่งผลกระทบถึงงบประมาณ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารงานดา้นอ่ืนและประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ  

เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบักลไกการก ากบัดูแลองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในมิติต่างๆ 
ให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารจดัการท่ีดี และเป็นหลกัประกนัความเป็นอิสระในการด าเนินงานขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินจะไม่ถูกรัฐใชอ้  านาจแทรกแซงจากเจา้หนา้ท่ีส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจนเกินขอบเขต ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะ
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แนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยขอเสนอให้มีการร่างกฎหมายก าหนดการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
พร้อมกบัการรับรองรูปแบบการแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีซ่ึงรับมอบอ านาจจากราชการส่วนกลางมาปฏิบติัหน้าท่ีในราชการ
ส่วนภูมิภาค เพ่ือเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กบัหน่วยงานทางปกครองคือจงัหวดัและอ าเภอ ให้มีความเข็มแข็งในการ
ท าหน้าท่ีการบงัคบัใชก้ฎหมายและการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความชดัเจน
มากยิง่ข้ึน และปรับเปล่ียนวิธีการใชอ้  านาจก ากบัดูแลโดยให้มีองคก์รท่ีเป็นอิสระและมีความเป็นกลางท าหนา้ท่ีวินิจฉัย
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ลดขั้นตอนท่ีซ ้ าซอ้นและไม่มีความจ าเป็น รวมถึงการก าหนดกฎหมายเพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของประชาชน
ในทอ้งถ่ินหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ตลอดจนการป้องกนัการกา้วก่ายการปฏิบติัหน้าท่ีของขา้ราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

5.1 ควรเพ่ิมเติมบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 เป็นหมวด 14 ทวิ การปกครองส่วน
ภูมิภาค มาตรา 254 ทวิ โดยผูว้ิจยัเสนอให้บญัญติัว่า 

“ให้จดัระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ดงัน้ี 
(1) จงัหวดั 
(2) อ  าเภอ 
ในจงัหวดัหน่ึงให้มีผูว้่าราชการจงัหวดัคนหน่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจงัหวดัและรับผิดชอบ

ในราชการจงัหวดัและอ าเภอ ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั”  
5.2 รัฐตอ้งสนบัสนุนให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับ

การพฒันาประเทศในดา้นต่าง  ๆรวมถึงส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัระบบการเมืองการปกครองทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน
โดยการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านทางส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาความสับสนของสังคมต่อ
บทบาทของผูว้่าราชการจงัหวดัและบทบาทของผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

5.3 ควรแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติองค์การบริหารส่วนจังหวดั พ.ศ. 2540 มาตรา 11 มาตรา 22 มาตรา 36 
มาตรา 55 มาตรา 55/1 มาตรา 77 มาตรา 79 และมาตรา 80 พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 19 มาตรา 24 มาตรา 48 
ปัญจทศ มาตรา 62 ตรี มาตรา 62 จัตวา มาตรา 73 มาตรา 73/1 และมาตรา 74 รวมถึงพระราชบญัญติัสภาต าบลและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 47 ตรี มาตรา 53 มาตรา 64 มาตรา 87/1 มาตรา 87/2 มาตรา 90/1 มาตรา 91 
และมาตรา 92 ให้มีรูปแบบและขั้ นตอนในแนวทางเดียวกันด้วยการยกเลิกมาตรการทางกฎหมายท่ีก าหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผูว้่าราชการจงัหวดั และนายอ าเภอ มีอ  านาจออกค าสั่งทางปกครองเพ่ือยุบสภา
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือการสั่งให้เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพน้จากต าแหน่ง ตลอดจนการสั่งให้
เจา้หน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหยดุปฏิบติัหน้าท่ีได ้และระบุไวใ้ห้ชดัเจนว่าเม่ือพบเหตุตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
ผูว้่าราชการจงัหวดัตอ้งน าเร่ืองดงักล่าวข้ึนฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลปกครองเพ่ือให้ยุบสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
หรือการสั่งให้เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพน้จากต าแหน่ง ตลอดจนการสั่งให้เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินหยดุปฏิบติัหนา้ท่ี   

5.4 ควรแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไป ให้มีรูปแบบและ
ขั้นตอนในแนวทางเดียวกนัโดยผูว้ิจยัเสนอให้บญัญติัว่า  
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1) พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 มาตรา 22 วรรคหก  
“กรณีท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไม่อาจจดัให้มีการประชุมคร้ังแรกไดต้ามก าหนดเวลาในวรรคสอง หรือมี

การประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัได ้ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัน าเร่ืองดงักล่าวฟ้องเป็นคดี
ต่อศาลปกครองให้มีค าสั่งยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควร ผูว้่าราชการจงัหวดัอาจ
ขยายระยะเวลาดงักล่าวได”้    

2) พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 24 วรรคสาม  
“กรณีท่ีสภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมคร้ังแรกได้ตามก าหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุมสภา

เทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได ้ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัน าเร่ืองดงักล่าวฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองให้มี
ค าสั่งยบุสภาเทศบาล เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควร ผูว้่าราชการจงัหวดัอาจขยายระยะเวลาดงักล่าวได”้  

3) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 53 วรรคสาม  
“กรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจจดัให้มีการประชุมคร้ังแรกได้ตามก าหนดเวลาในวรรคสอง 
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ศาลรัฐธรรมนูญ เร่ือง การบังคบัใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

เร่ือง การด าเนินการเกีย่วกับทรัพย์สิน 
CONSTITUTIONALITY OF THE ANTI-MONEY LAUNDERING ACT OF  

B. E. 2542: A CASE STUDY ON THE CONSTITUTIONAL COURT’S DECISION  
ณฐัธิดา ติตถะสิริ1 และ ญาดา กาศยปนันทน์2 

1 หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต และหลกัสูตรนิตศิาสตรดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
ในปัจจุบนัการฟอกเงิน ถือว่าเป็นความผดิทางอาญาร้ายแรงท่ีทัว่โลกให้ความส าคญั จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งตรา

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงพระราชบญัญติัฉบบัน้ีเป็นมาตรการตดัวงจรการ
ประกอบอาชญากรรม โดยมีมาตรการทางกฎหมายพิเศษท่ีส าคญั 2 มาตรการ คือ มาตรการทางอาญา โดยก าหนดให้
การฟอกเงินเป็นการกระท าท่ีผดิกฎหมาย เป็นความผดิท่ีมีโทษทางอาญา และมาตรการทางทรัพยสิ์น ให้ด าเนินการยดึ
หรืออายดัทรัพยสิ์นของผูก้ระท าความผดิ และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ขอให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินต่อไป 

แมพ้ระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จะถูกตราข้ึนโดยมีความมุ่งหมายเพ่ือสกดั
กั้นและยบัย ั้งปัญหาการการฟอกเงินก็ตาม แต่บทบญัญติัดงักล่าวในเร่ืองการด าเนินการทางทรัพยสิ์นบางมาตราเป็น
การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคล และเพ่ิมภาระให้แก่บุคคลเกินสมควร ซ่ึงเป็นการขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ ความผดิฐานฟอกเงินนั้นจริงๆแลว้ก็คือความผดิอาญาแผน่ดินโดยแท ้ เห็นไดจ้ากความผดิมูลฐานทั้ง 26 
มูลฐานท่ีลว้นแลว้แต่เป็นความผิดอาญาทั้งส้ิน แต่กฎหมายฟอกเงินก าหนดให้มีมาตรการทางแพ่ง ซ่ึงมาตรา 50 และ 
มาตรา 51 วรรคสาม บญัญัติเป็นการผลักภาระการพิสูจน์ไปให้ฝ่ายเจ้าของทรัพยสิ์นหรือผูท่ี้อ้างว่าเป็นเจ้าของ
ทรัพยสิ์นมีภาระท่ีตอ้งพิสูจน์เสียเอง ซ่ึงการน ากระบวนการทางแพ่งมาปรับใช้ย่อมถือว่าไม่ตรงกับหลกัการทาง
กฎหมายอาญา จึงไม่สอดคลอ้งต่อหลกันิติธรรมท่ีว่ากฎหมายท่ีดีจะตอ้งคุม้ครองสิทธิมนุษยชน ศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยห์รือสิทธิขั้นพ้ืนฐานอ่ืนๆ รวมทั้งสิทธิในการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น และเป็นการเพ่ิมภาระหรือจ ากดัสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และขดัต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 26 และ
การท่ีก าหนดให้การด าเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์น เป็นมาตรการทางแพ่งและตีความว่าสามารถยดึหรืออายดัทรัพยสิ์น
ยอ้นหลังได ้จึงเป็นการบัญญติัมาตรการทางกฎหมายท่ีเป็นผลยอ้นหลงั ท่ีเป็นโทษอนัเป็นปฏิปักษ์กบัหลกัความ
ยุติธรรมของสากล ไม่สอดคลอ้งต่อหลกันิติธรรม และขดัต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 
มาตรา 29 เป็นการจ ากดัสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และกระทบต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์อง
บุคคลมาตรา 26 อีกดว้ย  
ค าส าคญั: รัฐธรรมนูญ, การฟอกเงิน, ภาระการพิสูจน์, การยดึหรืออายดัทรัพยสิ์น 
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ABSTRACT 
Money laundering is considered as a serious crime that is globally concerned. Therefore, the Anti-Money 

Laundering Act, B.E. 2542 , must be enacted. This act is a measure terminating the circles of crimes. It consists of 
two special measures: the criminal measure stating that money laundering is illegal action that has criminal 
punishments and the property measure that confiscate criminals’ and stakeholders’ properties.  

Although the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542 , is enacted in order to prevent money laundering 
problems, the mentioned act states that the property measure limits the rights and freedoms of individuals under the 
constitution and creates inappropriate burdens for them. That is, this does not comply with the constitution. Money 
laundering actually is a crime as can be seen from the 26  fundamental offenses that are all crimes. However, the 
money laundering law states civil measures with the Sections 50 and 51 that create burdens for properties’ owners or 
individuals who claim that they own the properties to prove issues. Using civil methods does not comply with the 
principles of criminal laws. Hence, this does not comply with the legal principles that good laws must protect people’s 
rights, prides, other basic rights and ownerships of properties and not create burdens or limit the rights or freedoms 
of the people inappropriately. Moreover, this does not comply with the Section 26 of the constitution of the kingdom 
of Thailand, B.E. 2560 .  Since actions about the properties are under the civil measures and the properties can be 
confiscated, these measures have retrospective effects that do not comply with international principle of justice as 
well as the kingdom of Thailand’s legal principles and constitution, B.E. 2560. The Section 29 also excessively limits 
the rights and freedom of individuals. It also affects their prides according to the Section 26. 
Keywords:  CONSTITUTION, MONEY LAUNDERING, BURDEN OF PROOF, CONFISCATION 
 
1. บทน า 

รัฐธรรมนูญ (Constitution) เป็นกฎหมายพ้ืนฐาน และกฎหมายสูงสุดในการจดัระเบียบการปกครองของรัฐ 
อนัเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าให้การปกครองประเทศไดบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีผูป้กครองตอ้งการ ความส าคญั
ของรัฐธรรมนูญดงักล่าวขา้งตน้ จึงท าให้รัฐทุกรัฐจ าเป็นตอ้งมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลกัไวใ้ชใ้นการปกครอง
ประเทศ และใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัระเบียบการปกครองประเทศ ซ่ึงรูปแบบรัฐบาลของแต่ละประเทศนั้นก็จะมี
ความแตกต่างกนัออกไปตามแต่อุดมการณ์ทางการเมืองของแต่ละประเทศ การแบ่งอ านาจอธิปไตยหรือการใชอ้  านาจ
ในปกครองของรัฐก็จะตอ้งอยูภ่ายใตรั้ฐธรรมนูญ โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นบทบญัญติัถึงสิทธิ อ  านาจหนา้ท่ี และเสรีภาพ
ของบุคคลไว้ หลักการพ้ืนฐานท่ีเป็นหลักใหญ่ท่ีสุดของรัฐธรรมนูญ คือ “หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ” การเกิดข้ึนของรัฐธรรมนูญนั้น ไดบ้ญัญติัหลกัการท่ีว่า รัฐธรรมนูญนั้นจะตอ้งเป็นกฎหมายในล าดับชั้น
ท่ีสูงท่ีสุดในระบบกฎหมาย กล่าวคือ ในกรณีท่ีมีกฎหมายท่ีมีล  าดบัชั้นต ่ากว่าขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ กฎหมายนั้น
ย่อมเป็นอนัใชบ้งัคบัไม่ได ้ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2560 ไดบ้ญัญติัรับรองหลกัความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไวใ้นมาตรา 5 “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบญัญัติใดของ
กฎหมาย กฎ หรือขอ้บงัคบั หรือการกระท าใด ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ บทบญัญติัหรือการกระท านั้นเป็นอนัใช้
บงัคบัมิได”้ ดว้ยหลกัการเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ จึงเป็นผลให้บรรดากฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั หรือการ
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กระท าทางกฎหมาย ตอ้งอยูภ่ายใตข้อบเขตแห่งรัฐธรรมนูญ นอกจากน้ีหลกัความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
จะเกิดความมัน่คงไดจึ้งจ าเป็นจะตอ้งมีมาตรการในการคุม้ครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ให้พน้จาก
การใชอ้  านาจตามอ าเภอใจของผูป้กครองในรัฐ ซ่ึงมาตรการท่ีนิยมน ามาใชเ้พ่ือคุม้ครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญมีอยู่ 2 มาตรการดว้ยกนั คือ การตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย และ การก าหนดให้
รัฐธรรมนูญแกไ้ขไดย้ากกว่ากฎหมายธรรมดา การก าหนดให้รัฐธรรมนูญแกไ้ขไดย้ากกว่ากฎหมายธรรมดา ทั้งน้ี เพ่ือ
เป็นการด ารงอยู่ของหลกัความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐ และเพ่ือให้รัฐธรรมนูญมีความมัน่คงพอสมควร เพ่ือท่ีจะ
ปกป้องรัฐธรรมนูญมิให้ถูกเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดต้ามอ าเภอใจของผูป้กครอง  

การตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือการควบคุมกฎหมายมิให้ขดัต่อรัฐธรรมนูญ ถือ
เป็นหลกัประการส าคญัในการประกนัความเป็นสูงสุดของรัฐธรรมนูญ เพราะหากไม่มีการตรวจสอบความชอบดว้ย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายธรรมดาท่ีตราข้ึนโดยฝ่ายนิติบญัญัติแล้ว  ก็จะท าให้กฎหมายธรรมดาท่ีล่วงละเมิดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับได้ ซ่ึงมีผลเท่ากับว่ายอมให้มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงบทบัญญัติแ ห่ง
รัฐธรรมนูญโดยปริยายโดยมี ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นองค์กรเดียวท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมาย ฉะนั้น ในกรณีท่ีมีปัญหาว่าพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบญัญติั พระราชก าหนด หรือ
ประกาศคณะปฏิวติัฉบบัท่ีมีค่าบงัคบัเทียบเท่าพระราชบญัญติัขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ยอ่มเป็นคดีพิพาทท่ี
อยูใ่นอ านาจพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ สืบเน่ืองมาจากหลกัความเป็นสูงสุดของกฎหมาย หลกันิติธรรม ท่ี
เป็นหลักพ้ืนฐานแห่งกฎหมายน้ี จะต้องอยู่เคียงคู่กบัหลกัความสูงสุดของกฎหมาย (the supremacy of law) เสมอ 
เน่ืองจากเม่ือรัฐใดใชก้ฎหมายเป็นหลกัเกณฑสู์งสุดในการปกครองแลว้ ก็จะเป็นการรับประกนัว่าพลเมืองทุกๆ คน 
แมแ้ต่เจา้หน้าท่ีของรัฐ หรือ ผูป้กครอง ในการปฏิบติัตามหน้าท่ี หรือ บริหารราชการแผ่นดินนั้นก็จะตอ้งอยู่ภายใต้
กรอบของกฎหมายซ่ึงเป็นส่ิงสูงสุด ดงันั้นในระบอบการปกครองท่ียดึหลกันิติธรรม คนทุกๆ คน ท่ีอาศยัอยูใ่นสังคม
การเมืองดงักล่าวนั้นยอ่มจะตอ้งมีความเท่าเทียม และมัน่ใจไดว้่า ไม่ว่าจะเป็นเจา้หนา้ท่ี หรือ ขา้ราชการระดบัสูง หรือ 
แมแ้ต่บุคคลในรัฐบาลเองก็จะต้องอยู่ภายใตก้รอบของกฎหมายเฉกเช่นเดียวกัน นอกจากน้ีหลกัความสูงสุดของ
กฎหมายก็ยงัเป็นลกัษณะร่วมกนัระหว่างหลกันิติธรรม กบั หลกันิติรัฐ และการตรากฎหมายใดก็ตอ้งค านึงถึง สิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนผูอ้ยูใ่ตป้กครองเป็นส าคญั 

ส าหรับมาตรการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยนั้น ประเทศไทยไดมี้การประกาศใช้
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนท่ี 29 ก. 
วนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2542 มีผลใช้บงัคับตั้ งแต่วนัท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมอีก 4 ฉบบั ซ่ึง
พระราชบญัญติัฉบบัน้ีเป็นมาตรการตดัวงจรการประกอบอาชญากรรม กล่าวคือ เม่ือมีการกระท าความผิดมูลฐาน   
ความผิดมูลฐาน คือ ความผิดอาญาท่ีเป็นมูลเหตุ เป็นท่ีมา หรือเป็นฐานก่อให้เกิด หรือไดม้าซ่ึงเงินหรือทรัพยสิ์นท่ี
ไดม้าจากการกระท าความผดิ (สีหนาท ประยรูรัตน์, 2544) ซ่ึงต่อมาภายหลงัมีการน าเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการ
กระท าความผิดอาญาดงักล่าว ไปแปลงสภาพดว้ยประการใดๆ เพ่ือปกปิดท่ีมาของเงินหรือทรัพยสิ์นดงักล่าว ซ่ึง
กระบวนการเหล่าน้ีเรียกว่า “การฟอกเงิน” (Money Laundering) การฟอกเงิน คือ การเปล่ียนสภาพเงินหรือทรัพยสิ์น
ท่ีไดม้าโดยผดิกฎหมายให้ดูเหมือนว่าไดม้าโดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยปกปิดแหล่งท่ีมาของเงินหรือทรัพยสิ์น หรือท่ี
เรียกกนัโดยทัว่ไปว่า “เป็นการฟอกเงินสกปรกให้เป็นเงินท่ีสะอาด” เม่ือเงินหรือทรัพยสิ์นกลายเป็นเงินท่ีสะอาดแลว้ 
ผูก้ระท าความผิดก็สามารถน าเงินหรือทรัพยสิ์นดงักล่าวไปใชเ้ป็นทุนต่อยอดในเครือข่ายอาชญากรรมต่อไปไดอี้ก 
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โดยไม่มีใครตรวจสอบไดว้่าเงินหรือทรัพยสิ์นนั้ นมีท่ีมาท่ีไปอย่างไร (สุรพล ไตรเวทย,์2543) วิธีการฟอกเงินนั้ น
สามารถกระท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น การยกัยา้ย (Placement Conversion) การปกปิดร่องรอย (Layering Concealment) 
หรือการน าเงินกลบัเขา้มาให้เสมือนเงินถูกกฎหมาย (Integration Creation of Legitimacy) วิธีท่ีนิยมกระท า เช่น การ
น าเงินหรือทรัพยสิ์นไปลงทุนซ้ือสังหาริมทรัพยห์รืออสังหาริมทรัพย ์การเปิดบญัชีปลอมและท าธุรกิจบงัหน้า การ
เล่นหุ้น การโอนเงินออกนอกประเทศ ฯลฯ ซ่ึงมาตรการดงักล่าวมีมาตรการทางกฎหมายพิเศษท่ีส าคญั 2 มาตรการใช้
ควบคู่กนั คือ มาตรการทางอาญา โดยก าหนดให้การฟอกเงินเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย เป็นความผิดท่ีมีโทษทาง
อาญา เม่ือผูก้ระท าผิดกระท าความผิดครบองค์ประกอบตามท่ีพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 บญัญติัไว ้ผูน้ั้นมีความผดิอาญา ฐานฟอกเงิน รวมถึงผูใ้ห้การสนบัสนุน ผูท่ี้ช่วยเหลือ สมคบ หรือพยายาม
เพ่ือกระท าการฟอกเงินดว้ย และมาตรการทางทรัพยสิ์น หากการสอบสวนและรวบรวมขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐาน
ในเบ้ืองตน้ เห็นว่า มีพยานหลกัฐานเพียงพอว่าทรัพยสิ์นท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าเป็นทรัพยสิ์นท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการ
กระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ด าเนินการยึดทรัพยสิ์นของผูก้ระท า
ความผิด และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ขอให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม แมพ้ระราชบญัญติัป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จะถูกตราข้ึนโดยมีความความมุ่งหมายเพ่ือสกดักั้นและยบัย ั้งปัญหาการการฟอก
เงินก็ตาม แต่พระราชบญัญติัดงักล่าวก็มีบทบญัญติัในเร่ืองการด าเนินการทางทรัพยสิ์นบางมาตราท่ีอาจเป็นการจ ากดั
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล และเพ่ิมภาระให้แก่บุคคลใดเกินสมควร ซ่ึงอาจเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ หาก
บทบญัญติัมาตราใด ขดัต่อรัฐธรรมนูญ ก็จะมีผลให้บทบญัญติันั้นเป็นอนัใชบ้งัคบัไม่ได ้โดยแบ่งออกเป็นปัญหา ดงัน้ี 

ประการแรก ในเร่ืองของการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน
ฟอกเงินนั้น พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หมวด 6 ในเร่ืองการด าเนินการเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์น พระราชบญัญติัดงักล่าวก าหนดให้เป็น มาตรการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นทางแพ่ง โดยหลกัเม่ือเป็นการยดึ
หรืออายดัทรัพยสิ์นทางแพ่งแลว้ การก าหนดภาระการพิสูจน์ก็ตอ้งด าเนินการไปตามหลกักฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง ตามหลกัท่ีว่า ผูใ้ดกล่าวอา้ง ผูน้ั้นมีภาระพิสูจน์ แต่พระราชบญัญติัดงักล่าว ในมาตรา 50 ท่ีบญัญติัให้เจา้ของ
ทรัพยสิ์น หรือผูท่ี้อา้งว่าเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นท่ีถูกยึดหรืออายดั อาจยืน่ค าร้อง โดยแสดงให้ศาลเห็นว่าตนเป็นเจา้ของ
ท่ีแทจ้ริง และทรัพยสิ์นนั้ นไม่ใช่ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกับการกระท าความผิด หรือ ตนเป็นผูรั้บโอนโดยสุจริตและมี
ค่าตอบแทน หรือไดม้าโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอนัดีหรือในทางกุศลสาธารณะ และ มาตรา 51 วรรค
สาม ท่ีบญัญติัว่า “เพ่ือประโยชน์แห่งมาตราน้ี หากผูอ้า้งว่าเป็นเจา้ของหรือผูรั้บโอนทรัพยสิ์นตามมาตรา 50 วรรค
หน่ึง เป็นผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งหรือเคยเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัผูก้ระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้
สันนิษฐานไวก่้อนว่าบรรดาทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผิดหรือไดรั้บโอนมาโดยไม่
สุจริต แลว้แต่กรณี” อนัเป็นขอ้สันนิษฐานตามกฎหมาย (Presumption of law) เป็นคุณแก่ฝ่ายผูก้ล่าวอา้ง เม่ือพิจารณา
มาตราทั้งสองดงักล่าวแลว้ มาตรา 50 และ มาตรา 51 วรรคสาม กลบับญัญติัเป็นการผลกัภาระการพิสูจน์ไปให้ฝ่าย
เจา้ของทรัพยสิ์นหรือผูท่ี้อา้งว่าเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นมีภาระท่ีตอ้งพิสูจน์เสียเอง ซ่ึงไม่เป็นไปตามหลกัภาระการพิสูจน์
ในคดีแพ่ง หากการตราข้ึนของกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ซ่ึงเป็นการป้องกนัอาชญากรรมท่ีร้ายแรง 
และมีวิธีการท่ีสลบัซบัซ้อน รัฐเองก็ควรท่ีจะมีบทบาทในการพิสูจน์มากกว่าน้ี มิใช่ให้แต่ฝ่ายเจา้ของทรัพย ์หรือผูท่ี้
อา้งว่าเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นท่ีถูกยึดหรืออายดั เป็นผูพิ้สูจน์ฝ่ายเดียว และดว้ยขอ้สันนิษฐานตามกฎหมาย มาตรา 51 
วรรคสาม ดงักล่าว ยงัเป็นการวางหลกัเกณฑใ์ห้มีการพิสูจน์การกระท าความผิดตามท่ีกฎหมายวางบทสันนิษฐานไว้
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ได้ อันก่อให้เกิดผลกระทบท่ีท าให้ท  าให้ เจ้าของทรัพยสิ์นหรือผูท่ี้อ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพยสิ์น เพียงแต่เป็นผูซ่ึ้ง
เก่ียวขอ้งหรือเคยเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัผูก้ระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ก็ถูกสันนิษฐานไว้
ก่อนว่าบรรดาทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิหรือไดรั้บโอนมาโดยไม่สุจริตแลว้ ซ่ึงไม่
เป็นธรรมต่อเจา้ของทรัพยสิ์นหรือผูท่ี้อา้งว่าเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นท่ีถูกยดึหรืออายดัในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวถูกยดึหรือ
อายดัทรัพยสิ์นเป็นจ านวนหลายรายการและมีมูลค่าสูง จึงเป็นการยากต่อการพิสูจน์ทรัพยสิ์นของแต่ละรายการว่ามีแต่
มีท่ีไปอย่างไร เม่ือพิสูจน์ไม่ได้ แมท้รัพยสิ์นนั้ นจะเป็นทรัพยท่ี์ได้มาโดยสุจริตก็ตาม ก็ต้องถูกยึดให้ตกเป็นของ
แผน่ดิน และความผดิฐานฟอกเงินนั้นจริงๆแลว้ก็คือความผดิอาญาแผน่ดินโดยแท ้ เห็นจากความผดิมูลฐานทั้ง 26 มูล
ฐานท่ีลว้นแลว้แต่เป็นความผดิอาญาทั้งส้ิน ซ่ึงการน ากระบวนการทางแพ่งมาปรับใชย้อ่มถือว่าไม่ตรงกบัหลกัการทาง
กฎหมายอาญา ท่ีการพิสูจน์ความผิดนั้นผูก้ล่าวอา้งจะตอ้งพิสูจน์ให้ส้ินสงสัย การด าเนินการทรัพยสิ์นของกฎหมาย
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงอาจไม่สอดคลอ้งต่อหลกันิติธรรมท่ีว่ากฎหมายท่ีดีจะตอ้งคุม้ครองสิทธิ
มนุษยชน ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยห์รือสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิในการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น และอาจเป็นการเพ่ิมภาระ
หรือจ ากดัสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และอาจขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2560 มาตรา 26 

ประการท่ีสอง หลกัการส าคญัท่ีเป็นหลกัพ้ืนฐานของกฎหมาย ทั้งรัฐธรรมนูญ หลกันิติธรรม กฎหมายอาญา 
และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ก็คือ “กฎหมายอาญาไม่มีผลยอ้นหลงั” กล่าวคือ กฎหมายอาญาจะตอ้งไม่มีผลยอ้นหลงั
ในทางท่ีเป็นโทษ หลกัดงักล่าวน้ี ไดถู้กบญัญติัรับรองไวใ้นมาตรา 29 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2560  และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 ก็ไดบ้ญัญติัรับรองไวด้ว้ยเช่นกนั ซ่ึงตามหลกันิติธรรมนั้น กฎหมายอาญา
ตอ้งไม่มีผลยอ้นหลงัในทางท่ีเป็นโทษ หมายความว่า หากในขณะกระท าการใดๆ ไม่มีกฎหมายบญัญติัให้การกระท า
นั้ นเป็นความผิดทางอาญา กฎหมายอาญาท่ีบญัญติัในภายหลงัจะก าหนดให้การกระท าดงักล่าวเป็นความผิดและ
ลงโทษมิได ้หากการกระท าใดมีกฎหมายอาญาบญัญติัความผิดและโทษอยู่แลว้ในขณะกระท าความผิด กฎหมายท่ี
บญัญติัในภายหลงัจะก าหนดให้บุคคลตอ้งรับโทษท่ีหนักข้ึนไม่ได ้และกฎหมายท่ีดีตอ้งไม่มีผลยอ้นหลงัเป็นผลร้าย
หรือกระทบต่อสิทธิ หน้าท่ี หรือความรับผิดของบุคคล ผลของการฝ่าฝืนหลกันิติธรรม ซ่ึงเป็นหลกัการพ้ืนฐานของ
กฎหมายนั้น หากกฎหมาย กระบวนการยติุธรรม หรือการกระท าใดๆ ท่ีฝ่าฝืน ขดั หรือแยง้กบัหลกันิติธรรม ยอ่มไม่มี
ผลใช้บงัคับ แต่ในส่วนของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้ น มีมาตรการท่ีสามารถยึดหรืออายดั
ทรัพยสิ์นของบุคคลยอ้นหลงัได ้ค าว่ายอ้นหลงัในท่ีน้ีหมายถึง ขณะท่ีกระท าความผดิฐานฟอกเงิน ความผดิมูลฐานนั้น
ยงัไม่เป็นความผดิมูลฐาน เช่น ความผดิฐานยกัยอกทรัพย ์ ซ่ึงขณะท่ีกระท าความผดิฐานยกัยอกทรัพย ์ความผดิยกัยอก
ทรัพยน์ั้นยงัไม่ถูกบญัญติัให้เป็นความผดิมูลฐานตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หลายปีต่อมา มีการ
บญัญติัให้ความผดิฐานยกัยอกทรัพยเ์ป็นความผดิมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ผลจะเป็นอยา่งไร ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ว่า 
ความผิดฐานฟอกเงินนั้ นเป็นความผิดอาญาโดยแท ้จึงต้องอยู่ภายใต้หลักกฎหมายอาญาไม่มีผลยอ้นหลัง การท่ี
กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินก าหนดให้การด าเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์น เป็นมาตรการทางแพ่งและ 
ตีความว่าสามารถยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นทรัพยย์อ้นหลงัได ้ จึงอาจเป็นการบญัญติัมาตรการทางกฎหมายท่ีเป็นผล
ยอ้นหลงัท่ีเป็นโทษอนัเป็นปฏิปักษ์กบัหลกัความยุติธรรมของสากล ไม่สอดคลอ้งต่อหลกันิติธรรม และอาจขดัหรือ
แยง้ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 29 ท่ีบุคคลไม่ตอ้งรับโทษอาญา เวน้แต่ไดก้ระท า
การอนักฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลาท่ีกระท านั้นบญัญติัเป็นความผดิและก าหนดโทษไว ้และการยดึทรัพยสิ์นยอ้นหลงันั้น 
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อาจเป็นการจ ากดัสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และกระทบต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคล
มาตรา 26 อีกดว้ย จากสภาพปัญหาดงักล่าว จึงน ามาสู่การจดัท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึง
หลกักฎหมายขั้นพ้ืนฐานในการตรากฎหมายใดข้ึนมาจะตอ้งอยู่ภายใตข้อบเขตของหลกัพ้ืนฐานของกฎหมาย และท่ี
ส าคญัจะตอ้งอยู่ภายใตรั้ฐธรรมนูญท่ีเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศดว้ย และศึกษาถึงพระราชบญัญติัป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในส่วนท่ีเป็นการด าเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นว่าชอบดว้ยหลกักฎหมายพ้ืนฐานท่ี
เป็นหลกักฎหมายสากล และชอบดว้ยรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1) เพ่ือศึกษาถึงความหมาย ประวติัความเป็นมา แนวความคิด เจตนารมณ์และทฤษฎีทางกฎหมายของ
ความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ และกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

2) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ ของกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน 

3) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการแกไ้ขในเร่ืองการด าเนินการทางทรัพยสิ์นของกฎหมายป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน 

4) เพ่ือให้ไดข้อ้สรุปว่าการด าเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญหรือไม่ และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

 
3. การด าเนินการวจิัย 

ในการท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีใชว้ิธีการศึกษาในเชิงเอกสาร(Documentary Research) โดยจะศึกษา วิเคราะห์ 
ค้นควา้จากต ารากฎหมายภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ร่างกฎหมาย บทความ ส่ือส่ิงพิมพ์ ความคิดเห็นของ
นักวิชาการ งานวิจยัวิทยานิพนธ์ และการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต ( Internet) และกฎหมาย
ฉบบัอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน ามาประกอบในการเปรียบเทียบ กับศึกษาถึงแนวทางของค าพิพากษาศาลฎีกาซ่ึงเป็น
แนวทางในการปฏิบติัประกอบการศึกษาดว้ยเช่นกนั 
 
4. ผลการวจิัย 

จากการศึกษาพบว่า หลกัการพ้ืนฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ท่ีหลกัประการส าคญัของ ก็คือ หลกัความ
เป็นกฎหมายสูงสูดของรัฐธรรมนูญ (Supremacy of the law) การเกิดข้ึนของรัฐธรรมนูญนั้น ไดบ้ญัญติัหลกัการท่ีว่า 
รัฐธรรมนูญนั้นตอ้งเป็นกฎหมายในล าดบัชั้นท่ีสูงท่ีสุดในระบบกฎหมาย ท่ีเป็นการวางกฎ ระเบียบ ในการบริหาร
จดัการรัฐของประเทศนั้น หากรัฐใด ใชรั้ฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญนั้นจะตอ้งเป็นกฎหมายท่ีมีล  าดับชั้นสูงท่ีสุดกว่า
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบ อ่ืนๆ กล่าวคือ ในกรณีท่ีมีกฎหมายท่ีมีล  าดบัชั้นต ่ากว่า ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
นั้นยอ่มเป็นอนัใชบ้งัคบัไม่ไดซ่ึ้งเป็นหลกัการทัว่โลกท่ีรัฐใดมีรัฐธรรมนูญ ก็ตอ้งปฏิบติัตามหลกัความเป็นสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญน้ี ประเทศไทยไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ท่ีเป็น
การบญัญติัข้ึนจากค าแนะน าในขอ้ท่ี 4 ของ FATF (The Forty Recommendations)  มาตรการตดัวงจรการประกอบ
อาชญากรรมการฟอกเงิน กล่าวคือ เม่ือมีการกระท าความผดิมูลฐาน  ความผดิมูลฐาน คือ ความผดิอาญาท่ีเป็นมูลเหตุ  
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เป็นท่ีมา หรือเป็นฐานก่อให้เกิด หรือไดม้าซ่ึงเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระท าความผิด  ซ่ึงต่อมาภายหลงัมี
การน าเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระท าความผดิอาญาดงักล่าว ไปแปลงสภาพดว้ยประการใดๆ เพ่ือปกปิดท่ีมา
ของเงินหรือทรัพยสิ์นดงักล่าว ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีเรียกว่า “การฟอกเงิน” ซ่ึงมาตรการดงักล่าวมีมาตรการทาง
กฎหมายพิเศษท่ีส าคญั 2 มาตรการใชค้วบคู่กนั คือ มาตรการทางอาญา โดยก าหนดให้การฟอกเงินเป็นการกระท าท่ี
ผิดกฎหมาย เป็นความผิดท่ีมีโทษทางอาญา เม่ือผูก้ระท าผิดกระท าความผิดครบองค์ประกอบตามท่ีพระราชบญัญติั
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 บญัญัติไว ้ผูน้ั้ นมีความผิดอาญา ฐานฟอกเงิน รวมถึงผูใ้ห้การ
สนับสนุน ผูท่ี้ช่วยเหลือ สมคบ หรือพยายามเพ่ือกระท าการฟอกเงินด้วย และมาตรการทางทรัพยสิ์น หากการ
สอบสวนและรวบรวมขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐานในเบ้ืองตน้ เห็นว่า มีพยานหลกัฐานเพียงพอว่าทรัพยสิ์นท่ีมีเหตุ
อนัควรสงสัยว่าเป็นทรัพยสิ์นท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน ให้ด าเนินการยึดทรัพยสิ์นของผูก้ระท าความผิด และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ขอให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของ
แผน่ดิน แมม้าตรการดงักล่าวจะบญัญติัข้ึนเพ่ือท่ีจะเป็นมาตรการป้องกนัและปราบปรามปัญหาการฟอกเงินก็ตาม แต่
เม่ือพิจารณาจากพระราชบญัญติัป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในเร่ืองการด าเนินการเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์น ก็อาจมีบทบญัญติับางประการอันอาจน าไปสู่การโตแ้ยง้ว่าบทบญัญติัดังกล่าวไดมี้การบญัญัติเป็นการ
กระทบกระเทือนถึงสาระส าคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ และหลกักฎหมายทัว่ไปหรือไม่ 
อย่างไร จึงมีประเด็นปัญหาท่ีตอ้งวิเคราะห์อยู่ 2 ประเด็นดว้ยกนั คือ ปัญหาการผลกัภาระการพิสูจน์ให้แก่เจา้ของ
ทรัพยสิ์น และ ปัญหาการด าเนินการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นยอ้นหลงั 

ประเด็นแรก ในเร่ืองของภาระการพิสูจน์  หากพิจารณาระหว่างภาระการพิสูจน์ในคดีแพ่ง และคดีอาญา ใน
คดีแพ่งนั้ น หลักภาระการพิสูจน์จะต้องเป็นไปตามหลักท่ีว่า “ผูใ้ดกล่าวอ้างผูน้ั้ นมีภาระการพิสูจน์” ซ่ึงต่างจาก
คดีอาญา ท่ีโจทกผ์ูก้ล่าวอา้งจะตอ้งพิสูจน์จนส้ินสงสัยว่าจ  าเลยไดก้ระท าความผดิ นอกจากน้ียงัมีหลกัเร่ืองขอ้เท็จจริง
ท่ีอยูใ่นความรู้เห็นของฝ่ายตนโดยเฉพาะ หลกัน้ีใชใ้นเร่ืองละเมิดอนัเกิดจากความประมาทเลินเล่อซ่ึงเป็นหลกัท่ีแสดง
ให้เห็นถึงความผดิปกติธรรมดาของเหตุการณ์ กล่าวคือเม่ือมีขอ้เทจ็จริงเกิดข้ึน เหตุการณ์ท่ีปรากฏยอ่มแสดงอยู่ในตวั
ว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของผูก่้อความเสียหาย เป็นหน้าท่ีของบุคคลนั้นท่ีจะตอ้งน าสืบว่ามิใช่ความประมาท
เลินเล่อของตน หลกัดงักล่าวเรียกว่า “เหตุการณ์หรือวตัถุบอกเร่ืองของมนัเอง” (Res Ipsa Loquitur) (ประสิทธ์ิ จงวิชิต
, 2527) ในส่วนของกฎหมายฟอกเงิน ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในเร่ืองการ
ด าเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นนั้น กฎหมายดงักล่าวก าหนดให้การด าเนินการในส่วนน้ี เป็นมาตรการทางแพ่ง  ซ่ึงหากมี
หลกัฐานอนัควรเช่ือไดว้่าทรัพยสิ์นนั้นเป็นทรัพยสิ์นท่ีได้มาจากการกระท าความผิดมูลฐาน หรือในกรณีท่ีปรากฏ
หลกัฐานเป็นท่ีเช่ือไดว้่าทรัพยสิ์นใดเป็นทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระท าความผิด ส านักงานป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน หรือพนักงานอยัการอาจยื่นค าร้องขอให้ศาลแพ่งมีค าสั่งให้ทรัพยสิ์นดงักล่าวนั้นตกเป็นของแผน่ดินได ้
ตามมาตรา 48 และ49 โดยหลกั การท่ีพนกังานอยัการมีค าร้องขอให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดิน เท่ากบัเป็นการกล่าว
อา้งว่าเจา้ของทรัพยสิ์นเป็นผูก้ระท าความผดิ  เม่ือพนกังานอยัการเป็นฝ่ายกล่าวอา้ง พนกังานอยัการจึงตอ้งมีภาระการ
พิสูจน์ ซ่ึงในประเทศองักฤษนั้น มีการแยกภาระการพิสูจน์ออกเป็น 2 ประเภท คือ ภาระชกัจูงให้เช่ือ โดยการชกัจูง
คณะลูกขุนให้เช่ือว่ามีขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นองคป์ระกอบความผดิตามท่ีโจทกอ์า้ง และภาระการน าเสนอพยาน โดยท่ีโจทก์
มีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งน าพยานหลกัฐานเขา้สู่กระบวนการพิจารณา การจะผลกัภาระการพิสูจน์ให้แก่จ  าเลยไดน้ั้น จะตอ้ง
เขา้กรณีใดกรณีหน่ึง คือ กรณีท่ีจ  าเลยยกขอ้ต่อสู้ขอ้กล่าวหาของโจทก ์และกรณีท่ีกฎหมายผลกัภาระการพิสูจน์(สมบติั 
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ดาวแจง้, 2543) เช่นเดียวกนักบัประเทศสหรัฐอเมริกา คู่ความฝ่ายท่ีกล่าวอา้งมีหนา้ท่ีหรือภาระการพิสูจน์ โดยตอ้งน า
พยานหลกัฐานเขา้มาสืบเพ่ือแสดงให้ลูกขุนเช่ือตามท่ีตนกล่าวอา้ง แต่มาตรา 50 แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าวบญัญติั
ให้ฝ่ายเจา้ของทรัพยสิ์นเป็นผูพิ้สูจน์ว่าทรัพยสิ์นของตนนั้นไม่ใช่ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผิด หรือตนเป็น
ผูรั้บโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือไดม้าโดยสุจริตตามสมควรในทางศีลธรรมอนัดีหรือในทางกุศลสาธารณะ 
ซ่ึงเป็นการผลกัภาระการพิสูจน์ไปให้เจา้ของทรัพย ์  จึงไม่เป็นไปตามหลกัภาระการพิสูจน์ในคดีแพ่ง จากเดิมท่ีอยัการ
ควรจะเป็นผูพิ้สูจน์ตามขอ้กล่าวอา้งของตน นอกจากน้ีมาตรา 51 วรรค 3 ยงัเป็นกรณีท่ีผูก้ล่าวอา้งไดรั้บประโยชน์จาก
ขอ้สันนิษฐานตามกฎหมาย กล่าวคือ ก าหนดให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือเคยเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัผูก้ระท าความผิดมูล
ฐานหรือความผดิฐานฟอกเงินมาก่อน เป็นผูมี้ภาระการพิสูจน์  เท่ากบัว่ารัฐแทบจะไม่ตอ้งพิสูจน์อะไรเลย ซ่ึงนอกจาก
รัฐจะแทบไม่ตอ้งพิสูจน์ขอ้กล่าวอา้งของตนแลว้ ยงัผลกัภาระการพิสูจน์ไปให้แก่เจา้ของทรัพยสิ์นอีก  เป็นการเพ่ิม
ภาระหรือจ ากดัสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ ขดัต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 26 ในประเด็นน้ีมีค าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวขอ้งคือ ค าวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญท่ี 40-41/2546 และค าวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญท่ี 8/2561 

จากการศึกษาค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ค าวินิจฉัย ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ พบว่า ทั้ง 2 ค าวินิจฉยันั้น 
ไดว้ินิจฉยัว่า การใชม้าตรการผลกัภาระการพิสูจน์ไปให้แก่เจา้ของทรัพยสิ์นหรือผูท่ี้อา้งว่าเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นนั้นไม่
ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 26 โดยให้เหตุผลว่า เน่ืองจากความผดิ
ฐานฟอกเงินมีลกัษณะซบัซอ้น จึงเป็นการยากท่ีจะหาพยานหลกัฐานมาด าเนินคดีได ้การท่ีจะให้อยัการในฐานะผูร้้อง
มีภาระการพิสูจน์ต่อศาลแพ่งตามหลกัผูใ้ดกล่าวอา้ง ผูน้ั้นตอ้งมีภาระการพิสูจน์ ย่อมเป็นการยากท่ีจะน าทรัพยสิ์นท่ี
เก่ียวกบัการกระท าความผิดตกเป็นของแผ่นดินได ้จึงมีความเหมาะสมท่ีจะให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือเคยเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์
กบัผูก้ระท าความความผิด ควรมีหน้าท่ีน าสืบขอ้เท็จจริงนั้น และมาตราดงักล่าว ไม่ขดัต่อหลกันิติธรรม และไม่เป็น
การเพ่ิมภาระหรือจ ากดัสิทธิของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ ดว้ยความเคารพอย่างสูง ผูว้ิจยัไม่เห็นดว้ยกบัค าวินิจฉัย
ดงักล่าว ผูว้ิจยัเห็นว่า ความผดิฐานฟอกเงินนั้น จริงๆ แลว้ เป็นความผดิอาญาแผน่ดินโดยแท ้ซ่ึงหากพิจารณาความผดิ
ฐานฟอกเงินท่ีอยูภ่ายใตค้วามผดิมูลฐาน ทั้ง 26 มูลฐานนั้น ก็ลว้นแลว้แต่เป็นความผดิอาญาทั้งส้ิน ไม่มีความผดิใดเลย
ท่ีมีความเป็นกฎหมายแพ่งอยู่  เม่ือความผิดฐานฟอกเงินเป็นความผิดอาญาท่ีมีโทษทางอาญา หลักในการพิสูจน์
คดีอาญาก็ตอ้งให้ฝ่ายโจทกซ่ึ์งเป็นผูก้ล่าวอา้งว่าจ  าเลยกระท าความผดิเป็นผูพิ้สูจน์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา โดยฝ่ายโจทก์คืออยัการผูก้ล่าวอ้าง จะต้องมีหน้าท่ีพิสูจน์ความผิดของจ าเลยนั้ นจนกว่าจะส้ินสงสัย 
เพราะว่า ความผิดอาญานั้น เป็นความผิดท่ีกระทบต่อชีวิต ร่างกาย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยตรง ต่างจากคดี
แพ่งท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัทรัพยสิ์น และความสมคัรใจในการท านิติกรรมนั้น เพราะความผิดอาญาฐานฟอกเงินมีท่ีมา
จากความผิดมูลฐานอนัเป็นความผิดอาญาอย่างแทจ้ริง การปรับมาตรการทางแพ่งมาใชก้ับการด าเนินการเก่ียวกับ
ทรัพยสิ์นของคดีฟอกเงินนั้น ยอ่มถือว่าไม่ตรงกบัหลกัการทางกฎหมาย แต่หากกฎหมายฟอกเงินจะน ามาตรการทาง
แพ่งโดยใชก้ฎหมายหมายแพ่งมาด าเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระท าความผดิ ก็ควรท่ีจะด าเนินการไป
ตามหลกักฎหมายแพ่ง คือ ผูใ้ดกล่าวอา้ง ผูน้ั้นมีภาระตอ้งพิสูจน์ ดว้ยเหตุผลดงัท่ีกล่าวมาทั้งหมด ผูว้ิจยัจึงเห็นว่า การ
ด าเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ท่ีบญัญติักฎหมาย
เป็นการผลกัภาระการพิสูจน์ในแก่เจ้าของทรัพยสิ์น เป็นการเพ่ิมภาระหรือจ ากดัสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกิน
สมควรแก่เหตุ ซ่ึงขดัต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 26 
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ประเด็นท่ีสอง กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน การยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นท่ีได้มาจากการ
กระท าความผดิฐานฟอกเงิน หรือความผดิมูลฐาน ก าหนดให้มาตรการดงักล่าวเป็นกระบวนการทางแพ่ง แต่ทรัพยสิ์น
ดงักล่าว เม่ือพิจารณาสภาพแห่งมูลเหตุของการกระท าความผิดแลว้ ทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระท าความความผดิ
ฐานฟอกเงินหรือความผดิมูลฐานนั้น เป็นทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระท าความผดิอาญา เม่ือเป็นทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจาก
การะท าความผิดอาญา แน่นอนว่าการด าเนินกระบวนการใดๆ จ าเป็นจะตอ้งคงยึดหลกัในทางกฎหมายอาญาไวอ้ยู ่
เพราะเป็นความผดิท่ีเป็นท่ีมาของทรัพยสิ์น การปรับกระบวนการทางแพ่งมาใช ้ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการของ
รัฐ ท่ีจะไม่ตอ้งมีการฟ้องคดีและตดัสินคดีทางอาญาก่อน ก็สามารถท่ีจะด าเนินการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจาก
การกระท าความผิดไดเ้ลย เพียงแต่มี “เหตุอนัควรสงสัย” แต่ก็ตอ้งไม่ตดัสิทธิท่ีจะคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
ภายใตห้ลกัของกฎหมายอาญา และรัฐธรรมนูญอนัเป็นกฎหมายสูงสุด การยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นยอ้นหลงั ไปยงั ณ 
วนัท่ีกระท าความผดิมูลฐาน ความผดิมูลฐานนั้นยงัไม่ถูกบญัญติัไวใ้ห้เป็นความผิดมูลฐาน จึงไม่ถูกตอ้งและท าให้เกิด
ปัญหาตามมาว่าการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระท าความผิดฐานฟอกเงินหรือความผิด มูลฐานซ่ึงเป็น
ความผิดอาญา เป็นมาตรการท่ีขัดต่อหลักกฎหมายอาญาไม่มีผลยอ้นหลัง ขัดต่อหลักนิติธรรม และเป็นการ
กระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัรองรับไวห้รือไม่ ในเร่ืองน้ีมีค าวินิจฉยัของ
ศาลรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวขอ้งคือ ค าวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญท่ี 40-41/2546 

จากค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวท่ีวินิจฉัยว่า มาตรการยึดทรัพยสิ์นตามกฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เป็นมาตรการทางแพ่ง มิใช่มาตรการทางอาญา จึงสามารถสืบยอ้นรอยทรัพยสิ์นไปไดต้ลอด
สาย เพราะทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการกระท าความผิดนั้น ถือเป็นทรัพยสิ์นท่ีผิดกฎหมายตั้งแต่วนัเวลาท่ีไดรั้บมาแลว้แม้
เกิดข้ึนก่อน พระราชบญัญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ใช้บงัคับก็ตาม หากตัวทรัพยสิ์นท่ี
เก่ียวกบัการกระท าความผดินั้นยงัคงมีอยูใ่นวนัท่ี พระราชบญัญติั ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  ใช้
บงัคบั ก็สามารถด าเนินการกบัตวัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดินั้นได ้ เพราะเป็นมาตรการยดึทรัพยท์างแพ่ง
ไม่เก่ียวกบัตวับุคคลและไม่ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 ดว้ยความเคารพอย่างสูง ผูว้ิจยัมองว่า การท าให้
ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดินยอ้นหลงั ค าว่ายอ้นหลงัในท่ีน้ีหมายถึง ขณะท่ีกระท าความผดิฐานฟอกเงิน ความผดิมูล
ฐานนั้ นยงัไม่ได้บญัญัติให้เป็นความผิดมูลฐาน แต่ทรัพยสิ์นนั้ น ยงัคงอยู่มาถึงในปัจจุบนั ส านักงานป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน สามารถยดึทรัพยสิ์นได ้แมว้่าการกระท าความผดิมูลฐาน ซ่ึงเป็นตน้เหตุแห่งทรัพยสิ์น เกิดข้ึน
ก่อนท่ีกฎหมายจะบญัญติัไวก้็ตามนั้น เป็นการขดัต่อหลกักฎหมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลกักฎหมายในเร่ือง กฎหมาย
อาญาจะตอ้งไม่มีผลเป็นการยอ้นหลงัเพ่ือลงโทษบุคคล อา้งอิงจากหลกักฎหมายในสากล จากสุภาษิตละตินท่ีว่าไม่มี
ความผดิ ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย ซ่ึงหลกักฎหมายน้ีเป็นท่ียอมรับของทัว่โลก ทั้งประเทศไทยเอง ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ก็ไดบ้ญัญติัรับรองหลกัการดงักล่าวไวใ้น มาตรา 29 ท่ีว่า “บุคคลไม่ตอ้งรับ
โทษอาญา เวน้แต่ไดก้ระท าการอนักฎหมายท่ีใชอ้ยู่ในเวลาท่ีกระท านั้นบญัญติัเป็นความผิดและก าหนดโทษไว.้.”  
ตลอดจนกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 ก็ไดบ้ญัญติัรับรองหลกัการดงักล่าวไวด้ว้ยเช่นกนั ท่ีว่า 
“บุคคลจะตอ้งรับโทษทางอาญาต่อเม่ือไดก้ระท าการอันกฎหมายท่ีใช้ในขณะกระท านั้ นบญัญติัเป็นความผิดและ
ก าหนดโทษไว ้และโทษท่ีจะลงแก่ผูก้ระท าความผดินั้นตอ้งเป็นโทษท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมาย” ผูว้ิจยัเห็นว่า ทรัพยสิ์น
และบุคคลจะแยกออกจากกนัมิได ้เน่ืองจากทรัพยสิ์นนั้นอยูใ่นกรรมสิทธ์ิของบุคคลและเป็นทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการ
กระท าความผดิ เม่ือทรัพยสิ์นไดม้าจากการกระท าความผิดอาญา ก็ยอ่มตอ้งน าหลกัการทางอาญามาใช ้การจะละเมิด



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  227 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

สิทธิโดยอา้งว่าเป็นเพียงกระบวนการทางแพ่งนั้น จึงไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง ดงันั้น หากทรัพยสิ์นท่ี
เกิดข้ึน ณ วนัท่ี ความผดิท่ีเป็นตน้เหตุแห่งทรัพย ์ยงัไม่ถูกบญัญติัไวว้่าเป็นความผิดมูลฐาน ทรัพยสิ์นดงักล่าวน้ีก็ย่อม
ไม่ใช่ทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระท าความผดิ จึงไม่เขา้องคป์ระกอบตามค านิยามของค าว่า “ทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการ
กระท าความผดิ” ตามมาตรา 3แห่งพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีว่า เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีได้มา
จากการกระท าซ่ึงเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน เพราะ ทรัพยสิ์นน้ีเกิดมาจากการกระท าท่ีไม่ใช่
ความผดิมูลฐานในขณะกระท า ฉะนั้น การตีความว่าสามารถยดึทรัพยสิ์นยอ้นหลงัได ้ จึงเป็นการบญัญติัมาตรการทาง
กฎหมายท่ีเป็นผลยอ้นหลงัท่ีเป็นโทษอนัเป็นปฏิปักษก์บัหลกัความยติุธรรมของสากล ไม่สอดคลอ้งต่อหลกันิติธรรม 
ท่ี จะตอ้งไม่บญัญติัผลร้ายหรือผลกระทบต่อสิทธิหนา้ท่ี หรือความรับผดิของบุคคล หากมีผลยอ้นหลงัจะตอ้งเป็นคุณ
หรือบรรเทาความเดือดร้อนและไม่กระทบถึงสิทธิของประชาชน และขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2560 มาตรา 29 ท่ีบุคคลไม่ตอ้งรับโทษอาญา เวน้แต่ไดก้ระท าการอนักฎหมายท่ีใชอ้ยู่ในเวลาท่ีก ระท า
นั้นบญัญติัเป็นความผิดและก าหนดโทษไว ้และการยึดทรัพยสิ์นยอ้นหลงันั้น เป็นการกระทบกระเทือนสาระส าคญั
แห่งสิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวต้ามมาตรา 26 อีกดว้ย 

 
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

แมพ้ระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จะบญัญัติข้ึนโดยมีเจตนารมณ์เพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีมาตรการด าเนินการเก่ียวกับทรัพยสิ์นของผูก้ระท าความผิดอันเป็น
มาตรการท่ีกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล อย่างไรก็ตามการกระทบกระเทือนถึงสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลนั้นจะตอ้งอยู่ในกรอบท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว ้เพราะฉะนั้นเพ่ือให้กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน บงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้งตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และถูกตอ้งตามหลกัการของกฎหมาย 
และไม่เป็นการสร้างภาระหรือจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลภายใตรั้ฐธรรมนูญเกินสมควร จึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ประเด็นท่ีหน่ึง ในเร่ืองของภาระการพิสูจน์ ประการแรก ตามมาตรา 48 ของพระราชบญัญติัดงักล่าว หากมี
เหตุอันควรเช่ือได้ว่า (reasonable ground) อาจมีการโอน จ าหน่าย ยกัยา้ย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพยสิ์นใดท่ีเป็น
ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิ เม่ือเลขาธิการส่งเร่ืองมายงัพนกังานอยัการ พนกังานอยัการก็ควรท่ีจะมีอ านาจ
พิสูจน์เหตุอนัควรเช่ือ แต่เหตุอนัควรเช่ือนั้นกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินก็ไม่ไดก้  าหนดว่ามีขอบเขต
แค่ไหน เพียงไร เพราะฉะนั้น ควรจะเพ่ิมเติมความหมายของค าว่า “เหตุอนัควรเช่ือ” ควรระบุว่า ค าว่า “เหตุอนัควร
เช่ือ” นั้น มีความหมายและขอบเขตเพียงใด อยา่งไรถึงจะเขา้ขอ้สันนิษฐานว่าพฤติการณ์ดงัต่อไปน้ี ถือว่ามีเหตุอนัควร
เช่ือว่าอาจมีการโอน จ าหน่าย ยกัยา้ย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพยสิ์นใดท่ีเป็นทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิ 

ในส่วนของพนักงานอยัการเองก็ตอ้งก าหนดขอบเขตของการกล่าวอา้งและภาระการพิสูจน์ของพนักงาน
อยัการตอ้งพิสูจน์แค่ไหนอยา่งไร ซ่ึงจะตอ้งพิสูจน์เหตุอนัควรเช่ือในส่วนน้ีและหากเป็นกรณีตามมาตรา 49 พนกังาน
อยัการเองตอ้งเป็นผูพิ้สูจน์ขอ้กล่าวอา้ง พร้อมดว้ยหลกัฐานท่ีปรากฏเป็นโดยชดัแจง้ท่ีเช่ือไดว้่า (convincing evidence) 
ทรัพยสิ์นใดเป็นทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิ โดยไม่น าเอาเหตุตามมาตรา 48 มาใชเ้พียงอยา่งเดียว แต่ตอ้งมี
พยานหลกัฐาน สืบพยานให้กระจ่างชดัตาม มาตรา 49 ดว้ย 
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ประการท่ีสอง ควรท่ีจะมีการพิจารณาแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 ในหมวดท่ี 6 เร่ือง การด าเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์น มาตรา 50 ในขั้นตอนท่ีกระบวนการด าเนินการเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นข้ึนสู่ศาลแลว้ โดยเพ่ิมเติมอ านาจหนา้ท่ีของพนกังานอยัการ  

จากเดิม “มาตรา 50 ผูซ่ึ้งอา้งว่าเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นท่ีพนักงานอยัการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตาม
มาตรา 49 อาจยืน่ค  าร้องก่อนศาลมีค าสั่งตามมาตรา 51 โดยแสดงให้ศาลเห็นว่า 

(1) ตนเป็นเจา้ของท่ีแทจ้ริง และทรัพยสิ์นนั้นไม่ใช่ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิ หรือ 
(2) ตนเป็นผูรั้บโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือไดม้าโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี

หรือในทางกุศลสาธารณะ 
ผูซ่ึ้งอา้งว่าเป็นผูรั้บประโยชน์ในทรัพยสิ์นท่ีพนักงานอยัการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 49 

อาจยืน่ค  าร้องขอคุม้ครองสิทธิของตนก่อนศาลมีค าสั่ง โดยแสดงให้ศาลเห็นว่าตนเป็นผูรั้บประโยชน์โดยสุจริตและมี
ค่าตอบแทน หรือไดม้าซ่ึงประโยชน์โดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอนัดีหรือในทางกุศลสาธารณะ” 

เปล่ียนเป็น “มาตรา 50 ผูซ่ึ้งอา้งว่าเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นท่ีพนกังานอยัการร้องขอให้ตกเป็นของแผน่ดินตาม
มาตรา 49 อาจยืน่ค  าร้องก่อนศาลมีค าสั่งตามมาตรา 51 โดยแสดงให้ศาลเห็นว่า 

(1) ตนเป็นเจา้ของท่ีแทจ้ริง และทรัพยสิ์นนั้นไม่ใช่ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิ หรือ 
(2) ตนเป็นผูรั้บโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือไดม้าโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี

หรือในทางกุศลสาธารณะ 
ผูซ่ึ้งอา้งว่าเป็นผูรั้บประโยชน์ในทรัพยสิ์นท่ีพนักงานอยัการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่น ดินตามมาตรา 49 

อาจยืน่ค  าร้องขอคุม้ครองสิทธิของตนก่อนศาลมีค าสั่ง โดยแสดงให้ศาลเห็นว่าตนเป็นผูรั้บประโยชน์โดยสุจริตและมี
ค่าตอบแทน หรือไดม้าซ่ึงประโยชน์โดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอนัดีหรือในทางกุศลสาธารณะ 

ในเร่ืองภาระการพิสูจน์ เม่ือพนักงานอัยการยื่นค าร้องขอให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดิน เม่ือศาลรับ
พิจารณาค าร้องขอให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินแลว้ พนกังานอยัการมีหนา้ท่ีน าสืบพยานหลกัฐานจนปรากฏเป็นท่ี
เช่ือไดว้่าทรัพยสิ์นใดเป็นทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิตามมาตรา 49 ดว้ย”  

ประเด็นท่ี 2 ในเร่ืองของการยึดหรืออายดัทรัพย์สินยอ้นหลัง ควรท่ีจะมีการพิจารณาแก้ไขปรับปรุง
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในหมวดท่ี 6 เร่ือง การด าเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์น 
ในมาตรา 48 โดยเพ่ิมเติมขอ้จ ากดัในการการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์น 

จากเดิม “มาตรา 48 ในการตรวจสอบรายงานและขอ้มูลเก่ียวกบัการท าธุรกรรม หากมีเหตุอนัควรเช่ือได้ว่า
อาจมีการโอน จ าหน่าย ยกัยา้ย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพยสิ์นใดท่ีเป็นทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกับการกระท าความผิด ให้
คณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจสั่งยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นนั้นไวช้ัว่คราวมีก าหนดไม่เกินเกา้สิบวนั 

ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึงไปก่อนแลว้รายงานต่อ
คณะกรรมการธุรกรรมการ 

ตรวจสอบรายงานและขอ้มูลเก่ียวกับการท าธุรกรรมตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 
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ผูท้  าธุรกรรมซ่ึงถูกสั่งยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียในทรัพยสิ์นจะแสดงหลกัฐานว่าเงินหรือ
ทรัพยสิ์นในการท าธุรกรรมนั้นมิใช่ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิเพ่ือให้มีค าสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายดัก็
ได ้ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

เม่ือคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการแลว้แต่กรณี สั่งยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นหรือสั่งเพิกถอนการยดึหรือ
อายดัทรัพยสิ์นนั้นแลว้ ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการ” 

เปล่ียนเป็น “มาตรา 48 ในการตรวจสอบรายงานและขอ้มูลเก่ียวกบัการท าธุรกรรม หากมีเหตุอนัควรเช่ือได้
ว่าอาจมีการโอน จ าหน่าย ยกัยา้ย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพยสิ์นใดท่ีเป็นทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผิด ให้
คณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจสั่งยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นนั้นไวช้ัว่คราวมีก าหนดไม่เกินเกา้สิบวนั 

ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึงไปก่อนแลว้รายงานต่อ
คณะกรรมการธุรกรรม 

การตรวจสอบรายงานและขอ้มูลเก่ียวกบัการท าธุรกรรมตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์วิธีการท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 

ผูท้  าธุรกรรมซ่ึงถูกสั่งยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียในทรัพยสิ์นจะแสดงหลกัฐานว่าเงินหรือ
ทรัพยสิ์นในการท าธุรกรรมนั้นมิใช่ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิเพ่ือให้มีค าสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายดัก็
ได ้ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

เม่ือคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการแลว้แต่กรณี สั่งยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นหรือสั่งเพิกถอนการยดึหรือ
อายดัทรัพยสิ์นนั้นแลว้ ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการ 

ห้ามมิให้ด าเนินการตามหมวดน้ีกับทรัพยสิ์นท่ีได้มาจากการกระท าความผิด ก่อนท่ีพระราชบญัญติัน้ีจะ
ก าหนดให้เป็นความผดิมูลฐาน”  
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: กรณศึีกษาสถานีต ารวจภูธรเมืองสระแก้ว 
PROBLEMS AND OBSTACLES OF INQUIRY OFFICIAL ON PERFORMANCE THEIR 

DUTIES ACCORDING TO THE JUVENILE AND FAMILY COURT ACT AND JUDICIAL 
EXAMINATION AND DETERMINATION B.E 2553 (2010): A CASE STUDY OF MUEANG 

SA KAEO PROVINCIAL POLICE STATION 
พิชชากร ภูสันต์ 

คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวทิยาลยัรังสิต, zinx08@gmail.com 

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวน

ตามพระราชบญัญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553 ของสถานี
ต ารวจภูธรเมืองสระแกว้ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบติัหน้าท่ีเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและเพ่ือการปฏิบติัหนา้ท่ี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั เป็นขอ้มูล
จากพนกังานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรเมืองสระแกว้ ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในการสอบสวนเด็กและเยาวชน จ านวน 3 นาย 

ผลการศึกษา พบว่า 1) ปัญหาการจบักุมเด็กและเยาวชนนั้นบทบญัญติัของกฎหมายมีขอ้จ ากดั ไม่ยืดหยุ่น
และผอ่นปรน ปัญหาในการจ าแนกเด็กและเยาวชนมีการกระท าผดิร่วมกนัหลายคน 2) ปัญหาการตรวจสอบการจบักุม
เด็กและเยาวชน การยดึอายขุองเด็กและเยาวชนและระยะเวลาท่ีจะตอ้งน าเด็กและเยาวชนไปตรวจสอบการจบักุมน้อย
เกินไป 3) ปัญหาการสอบสวนเด็กและเยาวชน เก่ียวกบัการก าหนดสถานท่ีในการสอบสวน รวมไปถึงคุณสมบติัท่ี
ปรึกษากฎหมายท่ีส่งผลให้พนักงานสอบสวนไม่สามารถจัดหาท่ีปรึกษากฎหมายไดห้รือหาได้ยา ก ดงันั้นจึงควร
ก าหนดหลกัเกณฑใ์ห้ชดัเจนเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบติัหน้าท่ีของพนักงานสอบสวน ไดแ้ก่ อ  านาจการตกัเตือนใน
บางคดี  อายขุองเด็กและเยาวชนขณะจบักุม การขยายเวลาเพ่ือตรวจสอบการจบักุม สถานท่ีในการสอบสวน ประเภท
คดีท่ีตอ้งมีท่ีปรึกษากฎหมาย ทั้งน้ีเพ่ือให้การปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคญั:  พนักงานสอบสวน, เด็กทีก่ระท าความผดิ, สถานีต ารวจภูธรเมืองสระแก้ว 

 

ABSTRACT 
This research aimed to study problems and obstacles on duty performance of inquiry officials in Mueang 

Sa Kaeo Provincial Police Station according to the Juvenile and Family Court Act and Judicial Examination and 
Determination B.E. 2553 (2010), to bring about to duty performance in keeping with spirit of law and to perform 
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their duties efficiently. It was a qualitative research by using in-depth interview as the research tool for obtaining data 
from 3 inquiry officials of Mueang Sa Kaeo Provincial Police Station who did their duties on investigation of juvenile. 

The results revealed that; 1) For problem on arresting of juvenile delinquency, provisions of law were 
restricted and inflexible; while problem on classifying of juvenile offender was many of co-offenders, 2) For problem 
on investigation of arresting juvenile delinquency, it was found that age of juvenile and duration for bringing juvenile 
to investigate of arresting was too short, 3) For problem on investigation of juvenile delinquency related to 
determination on investigation place and qualifications of legal counsel, it was found that inquiry officials could not 
provide or difficult to find legal counsel for juvenile offenders. Therefore, some criteria shall be stipulated clearly in 
favor of duty performance for inquiry officials e.g. authority to make cautions in some cases, age of juvenile offenders 
while they were arrested, extension of time to investigate of arresting, investigation places and types of case needed 
to have legal counsel. These was to facilitate the duty performance of inquiry officials efficiently. 
Keywords:  INQUIRY OFFICAL, JUVINILE OFFENDER, MUEANG SA KAEO PROVINCIAL POLICE 

STATION 
 
1. บทน า 

การปฏิบติัต่อผูก้ระท าผิดท่ีเป็นเด็กนั้นมีความแตกต่างจากผูใ้หญ่ คือ ผูใ้หญ่เน้นการลงโทษ (Punishment) 
ส่วนเด็กและเยาวชนเน้นการแกไ้ขฟ้ืนฟู (Rehabilitation) (เดชา สังขวรรณ. 2545 : 87) นอกจากน้ีแนวคิดของส านกั
อาชญาวิทยาปฏิฐานนิยมก็ปรากฎอิทธิพลอยู่ในพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัวท่ีให้ศาลค านึงถึงสวสัดิภาพและอนาคตของเด็ก หรือเยาวชน ซ่ึงควรไดรั้บการฝึกอบรม สั่งสอนและ
สงเคราะห์ให้กลบัตวัเป็นพลเมืองดียิง่กว่าการมุ่งท่ีจะลงโทษ และในการพิพากษาคดีนั้นให้ศาลค านึงถึงบุคลิกลกัษณะ 
สุขภาพ และภาวะแห่งจิตของเด็ก หรือเยาวชน ซ่ึงแตกต่างกนัเป็นคนๆไป (มาตาลกัษณ์ ออรุ่งโรจน์, 2551 : 47) แต่
เดิมในการปฏิบติัต่อเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดจะเป็นไปตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ต่อมาไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมและประกาศใชพ้ระราชบญัญติัศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซ่ึงจากการแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่าว ส่งผลให้
แนวทางปฏิบติัต่อเด็กและเยาวชนเปล่ียนแปลงไปจากเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวกับพนักงานสอบสวน  
โดยกฎหมายนั้นมุ่งเนน้ให้ความคุม้ครองเด็กและเยาวชน เช่น การจบักุมเด็กและการจบักุมเยาวชนมีความแตกต่างกนั 
คือ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจมีอ านาจจับกุมเยาวชนได้โดยไม่มีหมายหรือค าสั่งศาลในกรณีท่ีต้องด้วย
ข้อยกเวน้ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 (2) (3) และ(4) ด้วย  แต่การจับเด็กไม่อาจน า
ขอ้ยกเวน้ดงักล่าวไปใชไ้ดเ้พราะมาตรา 66 วรรคหน่ึง มีความหมายชดัเจนว่า ห้ามมิให้จบักุมเด็กซ่ึงตอ้งหาว่ากระท า
ความผิด  เวน้แต่เด็กนั้นไดก้ระท าความผิดซ่ึงหน้า หรือมีหมายจบัหรือค าสั่งศาล (สมชยั ฑีฆาอุตมากร, 2554 : 54) 
หรือกรณีเม่ือพนักงานสอบสวนผูรั้บผิดชอบไดรั้บตวัเด็กหรือเยาวชนซ่ึงถูกจบั ให้ส่งตวัเด็กหรือเยาวชนท่ีถูกจบัไป
ศาลเพ่ือตรวจสอบการจบักุมภายในเวลา 24 ชัว่โมงนบัแต่เวลาท่ีเด็กหรือ เยาวชนไปถึงท่ีท าการของพนกังานสอบสวน
ผูรั้บผดิชอบ (พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 
72 บญัญติัว่า “ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนไดรั้บตวัเด็กหรือเยาวชนซ่ึงถูกจบั ให้พนักงานสอบสวนน าตวัเด็กหรือ
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เยาวชนไปศาลเพ่ือตรวจสอบการจบักุมทนัที  ทั้งน้ี ภายในเวลายี่สิบส่ีชัว่โมงนบัแต่เวลาท่ีเด็กหรือเยาวชนไปถึงท่ีท า
การของพนกังานสอบสวนผูรั้บผดิชอบ แต่มิให้นบัเวลาเดินทางตามปกติท่ีน าตวัเด็กหรือเยาวชนผูถู้กจบัจากท่ีท าการ
ของพนกังานสอบสวนมาศาลเขา้ในก าหนดเวลายีสิ่บส่ีชัว่โมงนั้นดว้ย 

ในกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่ากระท าความผิดมีบิดา มารดา ผูป้กครองหรือบุคคลหรือองค์การซ่ึง
เด็กหรือเยาวชนอาศยัอยูด่ว้ย และบุคคลหรือองคก์ารดงักล่าวแสดงให้เห็นว่ายงัสามารถปกครองดูแลเด็กหรือเยาวชน
นั้นได ้พนักงานสอบสวนอาจมอบตวัเด็กหรือเยาวชนให้แก่บุคคลดงักล่าวไปปกครองดูแลและสั่งให้น าตวัเด็กหรือ
เยาวชนไปยงัศาลภายในยีสิ่บส่ีชัว่โมงนับแต่เวลาท่ีเด็กหรือเยาวชนไปถึงท่ีท าการของพนักงานสอบสวนภายหลงัถูก
จบั ในกรณีเช่นว่าน้ี หากมีพฤติการณ์น่าเช่ือว่าเด็กหรือเยาวชนจะไม่ไปศาล พนักงานสอบสวนจะเรียกประกนัจาก
บุคคลดงักล่าวตามควรแก่กรณีก็ได ้

บทบญัญติัมาตราน้ีมิให้น าไปใชบ้งัคบัในคดีท่ีพนกังานสอบสวนเห็นว่าคดีอาจเปรียบเทียบปรับได)้ เป็นตน้ 
ซ่ึงในทางปฏิบติัส านักงานต ารวจแห่งชาติก็ได้ท  าบนัทึกข้อความเร่ือง “แนวทางปฏิบติัตามพระราชบญัญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน  และครอบครัว พ.ศ. 2553”  (หนังสือต ารวจ ด่วนท่ีสุด ท่ี 
0011.25/2056 ลง 20 พ.ค. 2554) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องกฎหมาย 

จากการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายข้างตน้ท่ีส่งผลให้แนวทางการปฏิบติัหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนตอ้ง
เปล่ียนแปลงไปและในทางปฏิบติัก็มีรายละเอียดของการปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ิมมากข้ึนส่งผลให้อาจเกิดความขดัขอ้งหลาย
อย่างท่ีท าให้การปฏิบติัหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนไม่สามารถเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย   ผูว้ิจยัในฐานะ
ของพนักงานสอบสวนจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาและอุปสรรคของพนักงานสอบสวนในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553 โดยมุ่งเน้นในพ้ืนท่ี
ของสถานีต ารวจภูธรเมืองสระแกว้ ทั้งน้ีเพ่ือหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และน าไปสู่การปรับปรุงแนว
ทางแก้ไขเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและขณะเดียวกับเพ่ือให้พนักงาน
สอบสวนสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1)  ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนตามพระราชบญัญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

2)  ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเ ก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนตาม
พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
 
3. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องในการศึกษา 

3.1 ทฤษฎกีารควบคุมอาชญากรรม  (Crime  Control)  
ทฤษฎีน้ีต้องการส่งเสริมและเน้นประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม โดยมุ่งควบคุมระงับและ

ปราบปรามอาชญากรรมเป็นหลัก  ทฤษฎีน้ีเช่ือว่าการท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่สามารถจะควบคุมและปราบปราม
อาชญากรรม หรือจบักุมอาชญากรมาลงโทษตามกฎหมายได ้ย่อมเป็นการกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อย
ของสังคม  และเสรีภาพของประชาชนผูสุ้จริตจากการถูกคุกคามจากอาชญากรรม ดงันั้นกระบวนการยติุธรรมท่ีดีตอ้ง
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มีสถิติการจบักุมผูก้ระท าความผดิสูง และผูท่ี้ถูกจบักุมไดน้ั้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้กระท าผดิจริง โดยมีหลกัประกนัแก่สังคม
ว่าในการด าเนินคดีอาญาจะต้องด าเนินไปอย่างรวดเร็วและมีความแน่นอนและด้วยความเช่ือว่าฝ่ายปกครอง 
(เจา้หน้าท่ีต ารวจและอยัการ) จะคน้หาขอ้เท็จจริงในคดีไดดี้กว่าศาล การคน้หาขอ้เท็จจริงในคดีจะพยายามให้ยติุใน
ขั้นตน้ของกระบวนการยุติธรรมให้มากท่ีสุด และหากยอมรับว่าการคน้หาขอ้เท็จจริงในชั้นต ารวจและอยัการเพียง
พอท่ีจะเช่ือถือไดแ้ลว้  การใชดุ้ลพินิจสั่งคดียอ่มสามารถกระท าไดอ้ยา่งไม่ตอ้งลงัเล  คดีอาญาต่างๆ ก็สามารถด าเนิน
ไปอยา่งสม ่าเสมอและมีความต่อเน่ือง ซ่ึงจะส่งผลให้ผูต้อ้งสงสัยท่ีเป็นผูบ้ริสุทธ์ิถูกปล่อยตวัโดยเร็ว  และผูต้อ้งหาท่ีมี
หลกัฐานว่าเป็นผูก้ระท าผดิจะถูกด าเนินคดีแน่นอนเช่นกนั  

 
3.2 ทฤษฎกีระบวนการนิตธิรรม  (Due Process)  
ทฤษฎีน้ียดึหลกักฎหมายหรือหลกันิติธรรมมากกว่าความคิดในเร่ืองการควบคุมอาชญากรรม และไม่เช่ือว่า

ความความคิดในการควบคุมอาชญากรรมนั้นจะมีประสิทธิภาพอย่างแทจ้ริง  โดยเฉพาะการคน้หาขอ้เทจ็จริง  ดงันั้น
แนวความคิดของทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม  จึงไม่เห็นดว้ยกบัการแสวงหาขอ้เท็จจริงอย่างไม่เป็นทางการของ
ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม  การใช้อ  านาจของเจา้พนักงานในการปฏิบติัหน้าท่ีจ  าเป็นต้องได้รับการควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบติังานของเจา้พนักงานมิให้ล่วงละเมิดสิทธิของบุคคล และตอ้งการให้มีการพิจารณาคดีหรือไต่
สวนขอ้กล่าวหาอยา่งเป็นทางการ และเปิดเผยในศาลสถิตยุติธรรม  ทั้งในปัญหาขอ้เทจ็จริงและกฎหมายต่อหนา้องค์
คณะของผูพิ้พากษาท่ีเป็นกลาง ไม่ล าเอียงเขา้กบัฝ่ายใด 

จากการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการยติุธรรมทางอาญานั้น จะท าให้สามารถวิเคราะห์ไดว้่าการปฏิบติั
หนา้ท่ีของพนกังานสอบสวนท่ีมีต่อเด็กและเยาวชนท่ีตอ้งหาว่ากระท าความผดินั้น จะตอ้งเป็นไปตามทฤษฎีใด ทั้งน้ี
เพ่ือให้การปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพในการป้องกนัและปราบปรามผูก้ระท าความผดิแลว้ขณะเดียวกนั
ก็จะตอ้งค านึงถึงสิทธิ ในการคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนดว้ย  
 

4. การด าเนินการวจิัย 
การวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี โดยผูว้ิจยัตอ้งการขอ้มูลท่ี

ครบถว้นสมบูรณ์และสามารถเป็นตวัแทนเพ่ือสะทอ้นสภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหน้าท่ีของพนักงาน
สอบสวนตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553 จึงได้
ก  าหนดให้พนกังานสอบสวน สถานีต ารวจภูธรเมืองสระแกว้ทุกคนเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 

5. ผลการวจิัย 
ปัญหาการกระท าความผดิในทางอาญาของเด็กและเยาวชนเป็นเร่ืองท่ีทุกหน่วยงานต่างให้ความส าคญั เน่ือง

ดว้ยทั้งเด็กและเยาวชนลว้นถือไดว้่าเป็นก าลงัท่ีส าคญัส าหรับการพฒันาของประเทศต่อไปในอนาคต การบงัคบัใช้
กฎหมายจึงเป็นมาตรการหน่ึงท่ีจะเป็นหลกัประกนัไดว้่าการปฏิบติัต่อเด็กและเยาวชนจะปราศจากการเลือกปฏิบติั มี
ความเสมอภาคเท่าเทียมกนั ไม่มีการเลือกปฏิบติัและไม่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชน แต่ทั้งน้ียงั
พบว่ากฎหมายหลายฉบบัยงัขาดความชดัเจนและมีปัญหาในทางปฏิบติัส าหรับเจา้พนักงานผูเ้ก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจส่งผล
ให้เด็กและเยาวชนไม่ได้รับการคุ้มครองและความเป็นธรรมตามสิทธิท่ีควรจะได้รับ ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงมีแนวคิดใน
การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนตามพระราชบญัญัติศาลเยาวชนและ
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ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ศึกษาสถานีต ารวจภูธรเมืองสระแกว้ โดยเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยกระบวนการสัมภาษณ์พนักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรเมืองสระแกว้ ร่วมกบัการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล
จากเอกสาร ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจยัท่ีส าคญัดงัน้ี 

5.1 ปัญหาการจับกุมเด็กและเยาวชน 
จากการสัมภาษณ์พนกังานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรเมืองสระแกว้ สามารถสรุปปัญหาท่ีพบในขั้นตอนการ

จบักุมเด็กและเยาวชน ไดด้งัน้ี 
1. บทบญัญติัของกฎหมายมีขอ้จ ากดั ไม่ยดืหยุน่และผอ่นปรน เน่ืองจากก าหนดให้สามารถจบักุมเด็กได้ใน 

3 กรณีเท่านั้นคือ ความผดิซ่ึงหนา้ หรือมีหมายจบั หรือมีค าสั่งศาล 
2. เกิดปัญหาในการจ าแนกเด็กและเยาวชน เน่ืองจากในบางกรณีมีการกระท าผิดร่วมกนัหลายคน และ

ประกอบกบัพฒันาการของเด็กในปัจจุบนัท่ีเจริญเติบโตเกินวยัจึงอาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการจบักุมเด็กและ
เยาวชนได ้กรณีท่ีเป็นการจบักุมโดยมิชอบเจา้พนกังานผูจ้บักุมอาจจะมีความผดิฐานปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ 

3. บทบญัญติัของกฎหมายห้ามมิให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจผูจ้บักุมถามค าให้การเด็กและเยาวชน ซ่ึงถือว่าเป็นการมิ
ให้รับฟังพยานหลกัฐานเก่ียวกบัค าให้การของเด็กและเยาวชน ส่งผลให้เกิดปัญหาในการหาขอ้มูลท าส านวนและการ
ขยายผลคดีต่อไป 

 
5.2 ปัญหาการตรวจสอบการจับกุมเด็กและเยาวชน 
จากการสัมภาษณ์พนกังานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรเมืองสระแกว้ สามารถสรุปปัญหาท่ีพบในขั้นตอนการ

ตรวจสอบการจบักุมเด็กและเยาวชน ไดด้งัน้ี 
1. มีปัญหาในทางปฏิบติัว่าการน าตวัเด็กหรือเยาวชนไปศาลเพ่ือตรวจสอบการจบักุมจะตอ้งยดึอายขุองเด็ก

และเยาวชนในขณะกระท าความผดิหรือในขณะถูกจบักุม ตวัอยา่งเช่น ในขณะกระท าความผดิเป็นเยาวชน แต่ขณะถูก
จบักุมพน้เกณฑเ์ยาวชนแลว้ พนกังานสอบสวนจะตอ้งด าเนินการอยา่งไรบา้ง 

2. เม่ือมีการจบักุมเด็กแลว้ในทุกคดี พนกังานสอบสวนผูรั้บผดิชอบไม่มีอ านาจในการเปรียบเทียบปรับเด็ก
ได ้จึงตอ้งส่งตวัเด็กไปศาลเพ่ือตรวจสอบการจับกุม กรณีการจบักุมเยาวชนในคดีท่ีไม่ใช่คดีลหุโทษก็ตอ้งปฏิบติั
เช่นเดียวกนั ท าให้เป็นภาระแก่พนกังานสอบสวนผูรั้บผดิชอบ รวมถึงเด็กและเยาวชน โดยท าให้เกิดค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางและเป็นการส้ินเปลืองเวลาในการปฏิบติังานอ่ืนของเจา้พนกังาน 

3. การก าหนดให้พนักงานสอบสวนผูรั้บผิดชอบรีบส่งตัวเด็กหรือเยาวชนไปศาลภายใน 24 ชั่วโมงเพ่ือ
ตรวจสอบการจบักุม เป็นระยะเวลาท่ีน้อยเกินไป หากเป็นคดีท่ีมีความยุ่งยากหรือซับซ้อน เวลา 24 ชัว่โมง จะไม่
เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
 
 5.3 ปัญหาการสอบสวนเด็กและเยาวชน 

จากการสัมภาษณ์พนกังานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรเมืองสระแกว้ สามารถสรุปปัญหาท่ีพบในขั้นตอนการ
สอบสวนเด็กและเยาวชน ไดด้งัน้ี 
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1. มิไดมี้การก าหนดให้ท าการสอบสวนเด็กและเยาวชน ณ สถานท่ีใด เป็นแต่เพียงแต่ก าหนดว่าให้กระท า
ในสถานท่ีท่ีเหมาะสม โดยไม่เลือกปฏิบติัเท่านั้น ดว้ยเหตุน้ีในทางปฏิบติัจึงเกิดปัญหาว่าควรจะท าการสอบสวนเด็ก
และเยาวชน ณ สถานท่ีใด 

2. บทบัญญัติของกฎหมายมิได้ระบุประเภทของคดีไว้ว่าคดีใดบ้างในการแจ้งข้อกล่าวหาและการ
สอบปากค าเด็กหรือเยาวชนท่ีต้องมีท่ีปรึกษากฎหมาย ท าให้ในทางปฏิบติัจึงถือว่าทุกคดีจ าเป็นต้องมีท่ีปรึกษา
กฎหมายในการแจง้ขอ้กล่าวหาและการสอบปากค าเด็กและเยาวชน อีกทั้งมีการก าหนดคุณสมบติัท่ีปรึกษากฎหมายท่ี
เคร่งครัดเกินไป ในทางปฏิบติัจึงไม่สามารถจดัหาท่ีปรึกษากฎหมายไดห้รือหาไดย้าก 

 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะจากพนักงานสอบสวน 
จากข้อค้นพบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนตามพระราชบญัญัติศาล

เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553 ศึกษาสถานีต ารวจภูธรเมืองสระแกว้ 
พนกังานสอบสวนจึงมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นปัญหาความแตกต่างของหลกัเกณฑ์ในการจบักุมเด็กและเยาวชน อาจพิจารณาใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบั
หลกัเกณฑก์ารจบักุมผูใ้หญ่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (แกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 29 พ.ศ.2551) เพ่ือให้
เหมะสมกบัสภาพของสังคมปัจจุบนัและลดขอ้จ ากดัในการปฏิบติังานของเจา้พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ส าหรับการจบักุมเยาวชนในคดีท่ีไม่ใช่คดีลหุโทษ ควรก าหนดให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจว่ากล่าว
ตกัเตือนเยาวชนได ้รวมทั้งควรเรียกให้บิดา มารดา หรือผูป้กครองของเยาวชนมาร่วมรับฟังการว่ากล่าวตกัเตือน เพ่ือ
เป็นการลดคดีเยาวชนท่ีจะเขา้สู่กระบวนการในชั้นศาล 

3. ควรก าหนดให้มีการน าหลกัการรับฟังถอ้ยค าอ่ืน ๆ  นอกจากค ารับสารภาพมาใชก้บัเด็กและเยาวชน เพ่ือ
เป็นพยานหลกัฐานในการพิสูจน์ความผดิของเด็กและเยาวชน รวมทั้งเพ่ือการขยายผลของคดีต่อไป 

4. ควรระบุหรือก าหนดเกณฑ์อายุเด็กและเยาวชนให้ชดัเจน ว่าจะตอ้งยึดอายุของเด็กและเยาวชนในขณะ
กระท าความผดิหรือในขณะถูกจบักุม กรณีถูกจบักุมในขณะท่ีพน้เกณฑก์ารเป็นเยาวชนไปแลว้ ก็ไม่ตอ้งน าตวัไปศาล
เพ่ือตรวจสอบการจบักุม 

5. ควรก าหนดประเภทของคดีเด็กและเยาวชนให้ชดัเจน ในคดีท่ีไม่ใช่คดีลหุโทษควรให้อ  านาจพนักงาน
สอบสวนผูรั้บผดิชอบว่ากล่าวตกัเตือนเด็กและเยาวชน รวมถึงบิดา มารดา หรือผูป้กครองของเด็กและเยาวชนมาร่วม
รับฟังดว้ย 

6. ควรก าหนดให้ชดัเจนว่ามีกรณีใดบา้งท่ีพนักงานสอบสวนจะตอ้งเป็นผูน้ าตวัเด็กและเยาวชนไปศาลเพ่ือ
ตรวจสอบการจบักุม และหากมีเหตุสุดวิสัยหรือมีความจ าเป็นท่ีพนกังานสอบสวนไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีน้ีได ้ ใคร
บา้งท่ีสามารถเป็นตวัแทนของพนกังานสอบสวนได ้

7. ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัยอนัท าให้พนกังานสอบสวนไม่สามารถน าตวัเด็กหรือเยาวชนไป
ศาลเพ่ือตรวจสอบการจบักุมไดท้นัเวลาภายใน 24 ชัว่โมง ควรระบุให้พนกังานสอบสวนสามารถขยายเวลาในการน า
ตวัเด็กและเยาวชนไปส่งศาลเพ่ือตรวจสอบการจบักุมได ้ทั้งน้ีไม่ควรเกิน 48 ชัว่โมง 
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8. ควรระบุสถานท่ีท่ีจะใชใ้นการสอบสวนเด็กและเยาวชนให้ชดัเจน ทั้งน้ีในทางปฏิบติัเห็นว่าควรก าหนด
ใชส้ถานพินิจเป็นสถานท่ีท าการสอบสวนเด็กและเยาวชน เน่ืองจากสถานพินิจเป็นสถานท่ีท่ีจดัไวส้ าหรับเด็กและ
เยาวชนอยูแ่ลว้ อีกทั้งยงัมีบุคลากรปฏิบติังานตลอด 24 ชัว่โมง และหากเด็กและเยาวชนไม่ไดรั้บการปล่อยตวัก็ตอ้งถูก
ควบคุมตวัไวท่ี้สถานพินิจอยูแ่ลว้ 

9. ควรก าหนดประเภทของคดีให้ชดัเจนว่ามีคดีใดบา้งท่ีจ  าเป็นตอ้งมีท่ีปรึกษากฎหมาย ทั้งน้ีมีความเห็นว่า
คดีลหุโทษไม่จ าเป็นตอ้งมีท่ีปรึกษากฎหมาย 

 
6.2 ข้อเสนอแนะจากผู้วจิัย 
จากข้อค้นพบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนตามพระราชบญัญัติศาล

เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ศึกษาสถานีต ารวจภูธรเมืองสระแกว้ ผูว้ิจยั
จึงมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 

1. ในการน าตัวเด็กหรือเยาวชนไปศาลเพ่ือตรวจสอบการจับกุมนั้ น เห็นว่ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีเจา้
พนักงานปฏิบติังานช่วยพนักงานสอบสวน อย่างน้อยอีก 1 คน เพ่ือท าหน้าท่ีช่วยดูแลเด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสม 
และป้องกนัการหลบหนีระหว่างการน าตวัไปท่ีศาล 

2. รัฐควรจัดให้มีพนักงานสอบสวนอย่างเพียงพอ เพ่ือรองรับต่อการเปล่ียนแปลงการกระท าผิดและ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ในสังคมปัจจุบนัท่ีจ  านวนผูก้ระท าผดิมีแนวโนม้เพ่ิมสูงมากข้ึน 

3. ในการด าเนินงานเก่ียวกบัเด็กและเยาวชน ควรให้ทีมสหวิชาชีพเขา้มามีบทบาทมากยิง่ข้ึน ทั้งน้ีควรจดัให้
มีจ  านวนท่ีเพียงพอและมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบติังานอยูเ่สมอ 

4. การศึกษาคร้ังน้ีมีข้อจ ากดัด้านจ านวนพนักงานสอบสวนผูใ้ห้ขอ้มูล ดังนั้ นเพ่ือให้ได้ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์
ครบถว้นมากยิง่ข้ึน จึงควรท าการสัมภาษณ์พนกังานสอบสวนเพ่ิมเติม 
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ที่ได้รับความเสียหายจากกระบวนการยุติธรรม 

DEFENDANT RIGHTS IN CRIMINAL CASES CASE STUDY: COMPENSATION AND 
EXPENSES TO CRIMINAL DEFENDANTS DAMAGED FROM THE JUSTICE SYSTEM 
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--------------------------------- 
บทคดัย่อ 

การศึกษาของผูศึ้กษาไดพ้บว่าสิทธิจ าเลยในคดีอาญา ศึกษากรณี การชดใชค่้าเสียหายแก่จ าเลย ท่ีไดรั้บความ
เสียหายจากกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ซ่ึงมีกฎหมายรัฐธรรมนูญได้กล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนชาวไทยไวอ้ย่างชดัเจน รวมถึงสิทธิของจ าเลยในคดีอาญาท่ีปรากฏหลกัฐานต่อมาในภายหลงัว่ามิไดเ้ป็น
ผูก้ระท าความผดิจึงท าให้มีหน่วยงานของรัฐเขา้มามีอ านาจในการตรวจสอบและพิจารณาให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่
จ าเลยในคดีอาญาดงักล่าวตามพระราชบญัญติั ค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. 2544  

จากการศึกษาในคร้ังน้ีจึงมองเห็นสภาพปัญหาของการชดใชค่้าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
เป็นมาตรการเยียวยาชดใช้ให้แก่ผูบ้ริสุทธ์ิท่ีควรได้รับการทดแทนความเสียหายท่ีเกิดจากการด าเนินกระบวนการ
พิจารณาคดี ท าให้ตอ้งถูกคุมขงั รัฐตอ้งเขา้มาดูแลชดใชผู้ท่ี้ถูกด าเนินคดีอาญาซ่ึงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิท่ีถูกคุมขงั ซ่ึงเป็นการ
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ผูถู้กด าเนินคดีอาญายอ่มไดรั้บความทุกข์ทรมานพร้อมกบัการสูญเสียอิสรภาพ 
รวมทั้งยอ่มส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงท่ีตอ้งไดรั้บความอบัอายและตอ้งสูญเสียความน่าเช่ือถือในสังคมเพราะการท่ีถูก
ตดัสินว่าเป็นจ าเลยทั้งท่ีตวัเองมิไดก้ระท าผิด จึงย่อมถูกสังคมตดัสินแลว้ว่าเป็นผูก้ระท าความผิดจริง ขณะเดียวกนั 
ยอ่มท าให้หมดโอกาสท่ีจะประกอบอาชีพไดต้ามปกติอีกต่อไป ท าให้ไดรั้บความเสียหายทางดา้นเศรษฐกิจการเงินใน
ครอบครัว บุคคลในครอบครัวก็ยอ่มไดรั้บผลกระทบไม่ว่าจะเป็นดา้นจิตใจ การเงิน สภาพความเป็นอยู ่บางครอบครัว 
ถึงขั้นตอ้งแตกแยก บุตรขาดโอกาสทางการศึกษา ปัญหาเหล่าน้ีเป็นความเสียหายยงัไม่ถูกเยียวยาในพระราชบญัญติั
ค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544  
ค าส าคญั:  การเยยีวยาความเสียหาย,ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 

 

ABSTRACT 
It was found from the author’ s study that rights of accused in criminal case, a case study of compensation 

for damages to accused, who incurs damages arisen from process of judgment in Thailand which the Constitutional 
Law expressly states the rights and freedoms of Thais, including rights of accused in criminal case which the 
evidences subsequently indicate that he is innocent and this causes the government agencies to have authority in 
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examination and consideration of remedy for such accused in criminal case in accordance with  Damages for the 
Injured Person and Compensation and Expense for the Accused in Criminal Case Act, B .E. 2544.  

There is observation derived from this study that the condition of problem regarding compensation and 
expense for the accused in criminal case  is remedy measure provided for innocent deserving to receive 
compensation for damages resulted from proceedings which cause imprisonment and the government has to 
compensate the accused in criminal case which is imprisoned innocent and this is protection of personal rights and 
freedoms. The accused has to be suffered and lost freedom including impacts on his reputation consisting of disgrace 
and loss of reliability in social because the status of defendant he receives in spite of he is innocent makes peoples in 
social judge him as offender, meanwhile, he will lose the opportunity to normally earn a living and this causes 
economic and financial damages in his family and the family members have to be impacted regardless of their mind, 
finance, living conditions, some families incur disharmony, the child loses educational opportunity, and these 
problems are the damages which have not been remedied in accordance with Damages for the Injured Person and 
Compensation and Expense for the Accused in Criminal Case Act , B.E. 2544.. 
Keywords:  REMEDY FOR DAMAGES, COMPENSATION AND EXPENSES FOR THE ACCUSED IN  
CRIMINAL CASES 
 
1. บทน า 

เม่ือมีการกระท าความผดิอาญาเกิดข้ึนจึงเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะตอ้งด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท่ีจะให้
ไดผู้ก้ระท าความผิดมาลงโทษ โดยรัฐจะตอ้งพิสูจน์ให้ไดว้่าบุคคลนั้นไดก้ระท าความผิดจริงก่อนท่ีจะลงโทษ ความ
บกพร่องของกระบวนการพิสูจน์ความผิดอาจเกิดข้ึนไดท้ั้งในขั้นด าเนินคดีอาญาฝ่ายบริหาร ไดแ้ก่ ขั้นเจา้พนักงาน
ต ารวจ  และพนักงานอัยการ  ในการ สืบสวน สอบสวน และการ ฟ้องค ดี  ขั้ นการด า เ นินค ดีโดย ฝ่าย 
ตุลาการ ไดแ้ก่ การพิจารณาและพิพากษาคดีโดยศาล ซ่ึงเม่ือศาลชั้นสูงสุดพิพากษาคดีแลว้ ไม่ว่าจะเห็นดว้ยหรือไม่ทุก
ฝ่ายก็ต้องยอมรับผลนั้ น แต่ในคดีอาญาท่ีจ าเลยต้องรับโทษ และถ้าพิสูจน์ได้ว่าเหตุท่ีต้องรับโทษเป็นเพราะ
พยานหลกัฐานเทจ็ หรือมีพยานหลกัฐานใหม่ปรากฏข้ึนภายหลงั ก็ยงัมีกฎหมายเปิดช่องให้ร้ือฟ้ืนคดีข้ึนพิจารณาใหม่
ได ้หลายคร้ังค าพิพากษาท่ีถึงท่ีสุดแลว้ก็ไม่ใช่ค าพิพากษาท่ีถูกใจทุกฝ่าย โดยเฉพาะคดีท่ีศาลพิพากษา ทั้งท่ี ฝ่ายจ าเลย
เช่ือว่าตวัเองไม่ไดก้ระท าความผิด แต่โอกาสพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของตวัเองก็ไดห้มดลงแลว้ ส่งผลให้เกิดแนวคิดเพ่ือ
ก าหนดเป็นมาตรการท่ีน ามาเพ่ือใชแ้ก้ไขความบกพร่อง เช่น พระราชบญัญติัการร้ือฟ้ืนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่  
พ.ศ. 2526 โดยพิจารณาประกอบกบัการชดเชยค่าทดแทนและค่าเสียหายแก่จ าเลยในคดีอาญา เพ่ือเป็นการเยียวยา
ให้แก่จ  าเลยผูบ้ริสุทธ์ิและเป็นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของผูถู้กด าเนินคดีโดยมีบทบญัญติัไวใ้นกฎหมายอยา่งชดัเจน  
     ฉะนั้น การร้ือฟ้ืนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่ยอ่มเป็นช่องทางท่ีจะคืนความยติุธรรมให้กบับุคคลท่ีตอ้งรับโทษ
ทั้งท่ีไม่ใช่ผูก้ระท าผิด จึงมีการบญัญัติกฎหมายเพ่ือให้สิทธิแก่จ าเลยท่ีถูกด าเนินคดีอาญาและศาลมีค าพิพากษา  
ให้ลงโทษให้สามารถขอร้ือคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่ได ้คือ พระราชบญัญติัการร้ือฟ้ืนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่  
พ.ศ. 2526 ซ่ึงการร้ือฟ้ืนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่ จะตอ้งค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีไดรั้บโทษทางอาญา 
เพราะค าพิพากษาของศาลอนัมีผลเป็นการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ เพราะถูกจ าคุกก็ดี ถา้หากภายหลงัไดมี้การร้ือฟ้ืน
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คดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่ และปรากฎว่าบุคคลนั้นไม่ไดก้ระท าความผดิ ก็มีสิทธิท่ีจะเรียกค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายตาม
สิทธิท่ีไดเ้สียไป 

การท่ีรัฐใชม้าตรการทางอาญาคุมขงัจ าเลยท่ีศาลพิพากษาว่ากระท าความผิด เป็นมาตรการของรัฐในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมเพ่ือปกป้องคุม้ครองสิทธิของผูอ่ื้นให้รอดพน้จากอาชญากรรม แต่เม่ือมีการร้ือฟ้ืน
คดีพิจารณาข้ึนใหม่ ปรากฏตามค าพิพากษาในคดีนั้นว่าจ  าเลยมิไดเ้ป็นผูก้ระท าความผิด รัฐจึงตอ้งชดใชเ้ยยีวยาจ าเลย
ส าหรับความเสียหายต่างๆ ท่ีจ  าเลยและครอบครัวไดรั้บจากการท่ีจ าเลยตอ้งถูกด าเนินคดี ซ่ึงสูญเสียอิสรภาพ ช่ือเสียง 
ความเจริญกา้วหน้าในอาชีพ และการขาดโอกาสท่ีจะเล้ียงดูบุตร การชดใชเ้ยยีวยาประการหน่ึงคือ การท่ีรัฐตอ้งจ่ายค่า
ทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีแก่จ าเลย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 40 (5) และพระราชบญัญัติค่าตอบแทน
ผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  พ.ศ. 2544  ซ่ึงตามความเป็นจริงโดยทัว่ไปแลว้ ประกอบ
กบัสภาวะเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบนัก็ยงัไม่เพียงพอต่อความเสียหายท่ีจ าเลยและครอบครัวไดรั้บ 

ตามพระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  พ.ศ. 2544  
 เป็นกฎหมายท่ีบญัญติัภายใตรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ซ่ึงวางหลกัไวว้่าการบุคคลท่ีเป็นผูเ้สียหายหรือ
จ าเลยในคดีอาญาไดรั้บการคุม้ครองโดยมีเจตนารมณ์ท่ีจะชดเชย หรือเยยีวยาความเสียหายให้แก่ประชาชนท่ีเป็นเหยือ่
หรือได้รับความเสียหายอนัเกิดจากการกระท าความผิดและความเสียหายของผูท่ี้ถูกคุมขังและด าเนินคดีระหว่าง
พิจารณาเม่ือศาลไดมี้ค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าผูน้ั้นไม่ไดเ้ป็นผูก้ระท าความผดิ 

การชดใชค่้าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา เป็นมาตรการเยียวยาชดใชใ้ห้แก่ผูบ้ริสุทธ์ิท่ีควร
ไดรั้บการทดแทนความเสียหายท่ีเกิดจากการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดี ท าให้ตอ้งถูกคุมขงั ซ่ึงรัฐตอ้งเขา้มาดูแล
ชดใชผู้ท่ี้ถูกด าเนินคดีอาญาซ่ึงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิท่ีถูกคุมขงั และเป็นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ผูถู้กด าเนิน
คดีอาญาย่อมไดรั้บความทุกข์ทรมานพร้อมกบัการสูญเสียอิสรภาพ รวมทั้งย่อมส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงตอ้งไดรั้บ
ความอบัอายและตอ้งสูญเสียความน่าเช่ือถือในสังคม เพราะการท่ีถูกตดัสินว่าเป็นจ าเลยทั้งท่ีตวัเองมิไดก้ระท าผดิ จึง
ยอ่มถูกสังคมตราหนา้ว่าเป็นผูก้ระท าความผดิจริง ขณะเดียวกนัยอ่มท าให้หมดโอกาสท่ีจะประกอบอาชีพไดต้ามปกติ
อีกต่อไป ขาดโอกาสและความเจริญกา้วหน้าในหน้าท่ีการท างานท าให้ไดรั้บความเสียหายทางดา้นเศรษฐกิจการเงิน
ในครอบครัว บุคคลในครอบครัวก็ย่อมได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจ การเงิน สภาพความเป็นอยู่ บาง
ครอบครัว ถึงขั้นตอ้งแตกแยก บุตรขาดโอกาสทางการศึกษา ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีอาจจะกลายเป็นเป็นปัญหาสังคมใน
อนาคตได้ นอกจากน้ีบุคคลในครอบครัวไม่ใช่ผูไ้ด้รับความเสียหายโดยตรงตามท่ีกฎหมายก าหนด ให้มีสิทธิได ้
ค่าทดแทนและค่าใชจ่้าย 

ปัญหาการเยียวยาความบกพร่องในการพิจารณาคดีอาญาพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผูเ้สียหายและ  
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  พ.ศ. 2544  ไม่ได้ให้ความส าคัญของการเยียวยาทางด้านช่ือเสียง  
ค่าความเจริญกา้วหน้าในอาชีพ ค่าขาดโอกาสในการดูแลบุพการีและบุตรไวอ้ย่างชัดเจน มี เพียงแต่เยียวยาความ
เสียหาย โดยก าหนดให้จ่ายเป็นค่าทดแทนกรณีต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น โดยไม่ได้กล่าวถึงการแกไ้ข
เยยีวยาทางดา้นช่ือเสียงของจ าเลยผูบ้ริสุทธ์ิ ค่าความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ ค่าขาดโอกาสในการดูแลบุพการีและบุตร
ไม่มีการก าหนดให้มีการประกาศ ตามค าพิพากษาเพ่ือให้สาธารณชนได้ประจกัษ์ถึงความบริสุทธ์ิของผูถู้กด าเนิน
คดีอาญา ความเสียหายท่ีส่งผลต่อช่ือเสียงทางสังคมและเสรีภาพ ท่ีตอ้งเสียไปในระหว่างถูกคุมขงันั้น ไม่สามารถ
ทดแทนได้ด้วยเ งิน การท่ีจ  าเลยผูบ้ริสุทธ์ิต้องถูกด าเนินคดี ท าให้สังคมรอบข้างมองว่าเป็นบุคคลอันตราย  
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ถูกค าพิพากษาจากสังคมว่าเป็นผูก้ระท าความผิด ซ่ึงสังคมยงัไม่ยอมรับและเข้าใจถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจาก
ขอ้บกพร่องในการด าเนินกระบวนการยติุธรรมทางอาญาโดยให้รัฐเขา้มาเยยีวยาค่าเสียหายและให้ผูท่ี้ไดรั้บผลร้ายจาก
การด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสามารถร้องขอให้รัฐเยียวยาความเสียหายได้ตามพระราชบญัญัติ
ค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญาพ.ศ. 2544 อยา่งไรก็ดีการเยยีวยาความเสียหาย
เป็นเพียงการเยียวยาเบ้ืองต้นเท่านั้ นซ่ึงเทียบไม่ไดก้บัอิสรภาพความสูญเสีย ท่ีประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิได้รับจากความ
บกพร่องของการด าเนินกระบวนการยติุธรรมทางอาญา   

ดงันั้นจากสภาพปัญหาดงักล่าว จึงควรศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลเพ่ิมเติมถึงสิทธิของจ าเลยในคดีอาญาท่ีไดรั้บ
ความเสียหายจากกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้จ  าเลยท่ีไดรั้บความเสียหายจากกระบวนการยุติธรรมไดรั้บความ
ทดแทนอย่างเป็นธรรมท่ีสุดและชอบดว้ยหลกัสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมท่ีบุคคลควรจะไดรั้บ จึงเป็นปัญหา
หน่ึงท่ีควรศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางให้การบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นไปอย่างรัดกุมและสอดคลอ้งกบัความยุติธรรมและ  
การคุม้ครองประชาชนภายใตห้ลกัประชาธิปไตย 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือศึกษา ปัญหากรณีจ าเลยในคดีอาญาดีรับความเสียหายจากกระบวนการยติุธรรม 
2.2 เพ่ือศึกษา สิทธิของจ าเลยในคดีอาญา กรณีท่ีมีการร้ือฟ้ืนอาญาข้ึนมาพิจารณาใหม่และพบว่าจ  าเลยไม่มี

ความผดิ 
2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการช่วยเหลือเยยีวยาจ าเลยในคดีอาญา ตามพระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหาย และ

ค่าตอบแทน และค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 
2.4 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบมาตรการและวิธีการต่างๆของกฎหมายต่างประเทศ ท่ีสามารถน ามาปรับใชก้บั

กฎหมายของประเทศไทยเก่ียวกบัการเยยีวยาและการเผยแพร่ค าพิพากษาเพ่ือรักษาช่ือเสียงของจ าเลย 
 
3. การด าเนินการวจิัย 

การศึกษาคร้ังน้ี ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเอกสาร โดยการค้นควา้จากเอกสารท่ีเก่ียวข้องจากต ารา บทความ 
รายงานการวิจยั ตวับทกฎหมาย กฎหมายรัฐธรรมนูญ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขอรับค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยใน
คดีอาญามาประกอบในการศึกษารวมถึงการเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศ เพ่ือหาแนวทางในการน ามาปรับใช้
กบักฎหมายของประเทศไทย 
 
4. ผลการวจิัย 

จากการศึกษาพบว่า การก าหนดค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายให้แก่จ าเลยในคดีอาญา กฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น 
เกาหลี มีหลกัเกณฑใ์นการการชดใชค่้าทดแทนและค่าใชจ่้ายให้แก่จ าเลยโดยไม่ตอ้งพิจารณาว่าเป็นความผิดของรัฐ
หรือไม่ ส่วนกฎหมายไทย ไม่ตอ้งพิจารณาว่ารัฐผิดหรือไม่ จึงถือว่าหลกักฎหมายไทยเป็นไปในแนวทางเดียวกับ
ประเทศญ่ีปุ่น และเกาหลี ท่ีตอ้งรับผดิจ่ายค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแมไ้ม่ไดมี้ส่วนในความผดิพลาดนั้น  

ในประเทศไทย กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มาตรา 245 และมาตรา 256
ได้บญัญัติรับรองสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของบุคคล ซ่ึงได้รับความเสียหายเน่ืองจากการกระท า
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ความผดิอาญาของผูอ่ื้น โดยตนมิไดมี้ส่วน เก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผดินั้นและไม่มีโอกาสไดรั้บการบรรเทาความ
เสียหายโดย ทางอ่ืน รวมทั้งการรับรองสิทธิในการไดรั้บค่าทดแทนในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงตกเป็นจ าเลย ในคดีอาญาและ
ถูกคุมขงัระหว่างการพิจารณาคดี หากปรากฏตามค าพิพากษาอนัถึงท่ีสุด ในคดีนั้นว่า ขอ้เทจ็จริงฟังเป็นท่ียุติว่าจ  าเลย
มิไดเ้ป็นผูก้ระท าความผดิหรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผดิ ดงันั้น เพ่ือให้การรับรองสิทธิดงักล่าวเป็นไปตาม
บทบญัญติั ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย จึงไดต้ราพระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544  

ค าพิพากษายอ่สั้น 
“ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8183/2557 พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและ ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย 

ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 บญัญติัข้ึนโดยมีเจตนารมณ์เพ่ือรับรองสิทธิในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐของบุคคล 
ซ่ึงไดรั้บความเสียหายเน่ืองจากการกระท าความผิดอาญาของผูอ่ื้นโดยตนมิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าผดินั้น 
และไม่มีโอกาสไดรั้บการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืน รวมทั้งการรับรองสิทธิในการไดรั้บค่าทดแทนในกรณี
ของบุคคลซ่ึงตกเป็นจ าเลยในคดีอาญาและถูกคุมขงัระหว่างการพิจารณาคดี หากปรากฏตามค าพิพากษาอนัถึงท่ีสุด  
ในคดีนั้นว่าขอ้เทจ็จริงฟังเป็นยติุว่าจ  าเลยมิไดเ้ป็นผูก้ระท าความผดิหรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผดิ และการ
รับรองสิทธิดงักล่าวน้ีก็เป็นไปตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยหลายฉบบั ดงันั้น เงินท่ีจะไดรั้บ
ตามพระราชบญัญติัน้ีจึงเป็นเงินท่ีรัฐจ่ายเป็นค่าทดแทนให้แก่จ าเลยเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม สิทธิของจ าเลยท่ีจะ
ไดรั้บเงินนั้น จึงเป็นสิทธิท่ีมีความส าคญัยิ่งกว่าสิทธิของลูกหน้ีในทรัพยสิ์นบางประเภทท่ีไม่อยู่ในความรับผิดแห่ง
การบงัคบัคดี เงินดงักล่าวจึงถือไดว้่าเป็นเงินท่ีไม่อยูใ่นความรับผดิแห่งการบงัคบัคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 285 (4)” 

ในส่วนของกฎหมายการชดเชยความเสียหายแก่จ าเลยในคดีอาญานั้น การก าหนดค่าทดแทนและค่าใชจ่้าย
แก่จ าเลยในคดีอาญา ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎมายก าหนด เพ่ือเป็นการเยียาวความเสียท่ีซ่ึงบุคคลไดรั้บความ
เสียหายจากการด าเนินกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงในแต่ละประเทศไดใ้ห้ความส าคญัของการชดเชยความเสียหายแก่
จ าเลยในคดีอาญา เช่น 1. Criminal Compensation Act 1985 (พระราชบญัญติัการจ่ายค่าตอบแทนทางอาญา ปี 1985 
ของประเทศเกาหลี) 2. กฎหมายค่าทดแทนในคดีอาญา ของปะเทศญ่ีปุ่น 

ประเทศไทยไดมี้การประกาศพระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยใน
คดีอาญา พ.ศ. 2544 ซ่ึงอยู่ภายใต้กฎมายรัฐธรรมนูญท่ีให้สิทธิจ าเลยผูบ้ริสุทธ์ิให้ไดรั้บการเยียวยาความเสียหาย 
ท่ีเกิดจากกระบวนการยติุธรรมทางอาญา ให้ไดรั้บการเยยีวยาความเสียหายอยา่งเป็นธรรม 

ซ่ึงพระราชบญัญัติค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544  
ไดก้  าหนดหลกัเกณฑค่์าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญาไวใ้น มาตรา 21 เพ่ือเป็นการเยยีวยาความเสียหาย  
ท่ีจ  าเลยในคดีอาญาไดรั้บความเสียหาย ดั้งน้ี 

(1) ค่าทดแทนการถูกคุมขงั ให้ค  านวณจากจ านวนวนัท่ีถูกคุมขงัในอตัราท่ีก าหนดไวส้ าหรับการกกัขังแทน
ค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา 

(2) ค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย  และจิตใจ หากความ
เจ็บป่วยของจ าเลยเป็นผลโดยตรงจากการถูกด าเนินคดี 

(3) ค่าทดแทนในกรณีท่ีจ  าเลยถึงแก่ความตายและความตายนั้นเป็นผลโดยตรงจากการถูกด าเนินคดี จ  านวน
ไม่เกินท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง 
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(4) ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาไดใ้นระหว่างถูกด าเนินคดี 
(5) ค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นในการด าเนินคดี 
ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และอตัราท่ีก  าหนดในกฎกระทรวง  เวน้แต่ท่ีมีกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน

แลว้ 
ในกรณีท่ีมีค าขอให้ไดรั้บสิทธิท่ีเสียไปอนัเป็นผลโดยตรงจากค าพิพากษานั้นคืน การสั่งให้ไดรั้บสิทธิคืน

ตามค าขอดงักล่าว ถา้ไม่สามารถคืนสิทธิอยา่งหน่ึงอยา่งใดเช่นว่านั้นได ้ ให้คณะกรรมการก าหนดค่าทดแทนเพ่ือสิทธิ
นั้น ให้ตามท่ีเห็นสมควร 

คณะกรรมการอาจก าหนดให้จ  าเลยได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายเพียงใดหรือไม่ก็ได้โดยค านึงถึง
พฤติการณ์แห่งคดี ความเดือดร้อนท่ีจ าเลยไดรั้บและโอกาสท่ีจ าเลยจะไดรั้บการชดเชยความเสียหายจากทางอ่ืนดว้ย 

แมพ้ระราชบญัญัติดงักล่าวไดก้  าหนดหลักเกณฑ์การเยียวยาความเสียหายจากกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาเพ่ือชดเชย หรือเยียวยาความเสียหายให้แก่ประชาชนท่ีเป็นเหยือ่หรือไดรั้บความเสียหายอนัเกิดจากการกระท า
ความผิดและความเสียหายของผูท่ี้ถูกคุมขงัและด าเนินคดีระหว่างพิจารณาเม่ือศาลไดมี้ค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าผูน้ั้ น
ไม่ไดเ้ป็นผูก้ระท าความผิด แต่เม่ือพิจารณาถึงความเสียหายท่ีจ  าเลยในคดีอาญาไดมี้ค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าผูน้ั้นไม่ได้
เป็นผูก้ระท าความผดิไดรั้บประกอบกบัค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายตามท่ีกฎหมายก าหนดให้นั้น เพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 

ในส่วนน้ีผูว้ิจยัเห็นว่าตามพระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยใน
คดีอาญา พ.ศ. 2544 เป็นกฎหมายท่ีจะให้สิทธิของจ าเลยไดรั้บการเยยีวยาความเสียหาย อนัเกิดจากการถูกพิพากษาว่า
กระท าผดิทั้งท่ีบริสุทธ์ิ แต่ไม่เพียงพอ เพราะความเสียหาย ตามพระราชบญัญติัดงักล่าว ท่ีให้การเยยีวยาเฉพาะทางดา้น
การเงินเท่านั้นซ่ึงในความเป็นจริงจ าเลย ท่ีบริสุทธ์ิ เสียอิสรภาพ เสียโอกาสท ามาหาได ้เสียช่ือเสียง เสียโอกาสในการ
ดูแลบุพการีและบุตร ซ่ึงความเสียหายเหล่าน้ียงัไม่ถูกเยียวยาในพระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ฉะนั้ นจึงเห็นควรศึกษามาตรการและวิธีการต่างๆของกฎหมาย
ต่างประเทศ เพ่ือสามารถน ามาปรับใชก้บักฎหมายของประเทศไทยเก่ียวกบัวิธีการเยียวยาความเสียหายจ าเลยอยา่ง  
เป็นธรรม 

การเยยีวยาความเสียแก่จ าเลยในคดีอาญา 
ตามพระราชบญัญัติค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และอตัราในการจ่ายค่าตอบแทนผูเ้สียหายและ  
ค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546 จะเห็นไดว้่า กฎหมายไดก้  าหนดให้รัฐตอ้งรับผิดชอบเยยีวยา
ความเสียหายท่ีจ าเลยไดรั้บจากการถูกคุมขงัในระหว่างการพิจารณา โดยในลกัษณะท่ีเป็นค่าเสียท่ีคิดค านวณเป็นเงิน
ไดซ่ึ้งก าหนดเป็นค่าทดแทนและค่าใชจ่้าย และแยกแยะเพ่ือให้ครอบคลุมความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการถูกคุมขัง 
ในระหว่างการพิจารณา 

 
การก าหนดแยกแยะรายการหรือจ านวนเงินค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายให้แก่จ  าเลยในคดีอาญานั้ น  

ตอ้งสอดคลอ้งกบัแนวความคิดพ้ืนฐานของการจ่ายค่าทดแทนฯ แก่จ าเลยในคดีอาญา ซ่ึงแนวความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบั
สิทธิท่ีจะไดรั้บการเยียวยาจากการท่ีบุคคลตอ้งตกเป็นจ าเลยและถูกคุมขงัในคดีอาญาทั้งท่ีตนเองเป็นผูบ้ริสุทธ์ิน้ีมีอยู่
ด้วยกันสองลักษณะคือ เป็นเงินท่ีรัฐจ่ายให้เพราะเหตุ ท่ีมีความรับผิดทางละเมิดต่อจ าเลยซ่ึงไดรั้บความเสียหาย
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ลกัษณะหน่ึง และส่วนท่ีรัฐจ่ายให้เป็นเงินสงเคราะห์ (Ex Gratia Payment) เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาให้แก่จ าเลยซ่ึงเป็น 
ผูบ้ริสุทธ์ิอีกลกัษณะหน่ึงโดยท่ีเงินท่ีรัฐจ่ายให้ทั้งสองลกัษณะนั้นต่างมีท่ีมาจากเงินงบประมาณของรัฐซ่ึงลว้นมาจาก
ภาษีของประชาชน 

ส าหรับแนวความคิดพ้ืนฐานในการก าหนดค่าทดแทนให้แก่จ าเลยในคดีอาญานั้น ตามกฎหมายไทยมาจาก
ปัญหาการใชอ้  านาจโดยไม่ชอบของเจา้หนา้ท่ีในกระบวนการยติุธรรม การท่ีเจา้พนกังานของรัฐกระท าผดิพลาดไม่ว่า
จะดว้ยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อจ าเลยในคดีอาญา หรืออาจกล่าวไดว้่ารัฐเขา้มาเยยีวยาความเสียหายให้แก่
จ  าเลยผูบ้ริสุทธ์ิดว้ยการชดใชค่้าสินไหมทดแทนตามหลกักฎหมายแพ่งเร่ืองละเมิดซ่ึงเป็นการเยียวยาความเสียหาย 
ท่ีเกิดข้ึนจริงอนัเน่ืองมาจากความผดิพลาดของกระบวนการยติุธรรมทางอาญา (Miscarriage of Justice)  

ตามกฎหมายกระทรวงยุติธรรม ท่ีใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั ไดก้  าหนดจ านวนเงินในอตัราเพดานท่ีสูงซ่ึงมี
ความเหมาะสมตามสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมแต่ละสมยั หากแต่ในอนาคตตอ้งมีการพิจารณาแกไ้ขให้เหมาะสม
สอดคลอ้งกบัสภาพบา้นเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไปทางเศรษฐกิจและสังคม ฉะนั้นในการก าหนดจ านวนเงินในการเยยีวยา
ความเสียหาย จึงเสนอให้มีการเยยีวยาความเสียหายโดยท่ีจ าเลยผูบ้ริสุทธ์ิเป็นฝ่ายพิสูจน์ถึงความเสียหาย ท่ีซ่ึงเป็นความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนเฉพาะตวับุคคล  

หากพิจารณาตามพระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  
พ.ศ. 2544 จะเห็นไดว้่าพระราชบญัญติัฯ ฉบบัดงักล่าวมิไดบ้ญัญติัถึงเร่ืองการเยียวยาความเสียหายเก่ียวกบัช่ือเสียง
ให้แก่จ าเลยซ่ึงศาลวินิจฉยัว่าไดก้ระท าความผดิต่อมาภายหลงัไดรั้บการพิจารณาคดีข้ึนใหม่ว่าจ  าเลยมิไดเ้ป็นผูก้ระท า
ความผดิ จึงเห็นควรท่ีจะมีการบญัญติัการเยยีวยาจ าเลยในกรณีดงักล่าวข้ึนเพ่ิมเติมเพ่ือให้จ  าเลยซ่ึงไดรั้บความเสียหาย
จากการด าเนินกระบวนการยติุธรรมทางอาญาท่ีให้ไดรั้บการเยยีวยาท่ีครบถว้นและเหมาะสม ทั้งน้ีเพราะการท่ีบุคคล
หน่ึงบุคคลใดบุคคลต้องตกเป็นผูต้้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญานั้ น แมใ้นภายหลังศาลจะได้มีค  าวินิจฉัยว่าจ  าเลย
ดังกล่าวมิไดเ้ป็นผูก้ระท าความผิดแล้วก็ตาม แต่ความเส่ือมเสียทางด้านช่ือเสียงความทุกข์ทรมาน ความเสียหาย
ทางด้านจิตใจท่ีได้รับการตัดสินจากสังคมทั้งๆ ท่ีตนเป็นผูบ้ริสุทธ์ิตลอดระยะเวลาท่ีตกเป็นผูต้้องหาหรือจ าเลย  
หรือท่ีเกิดจากการถูกควบคุมตวัในชั้นสอบสวนชั้นพิจารณาคดีโดยศาลและการถูกบงัคับโทษต่างๆ นั้นเป็นความ
เสียหายท่ีมีผลกระทบอย่างมากต่อจ าเลย   การเยียวยาดว้ยตวัเงินเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เป็นการเพียงพอ ในเร่ือง
ดังกล่าวน้ีตามกฎหมายค่าทดแทนในคดีอาญาของประทศญ่ีปุ่นไดบ้ญัญัติให้บุคคลท่ีไดรั้บค าวินิจฉัยให้ไดรั้บค่า
ทดแทนในคดีอาญาสามารถยื่นค าร้องขอให้ศาลประกาศโฆษณาค าวินิจฉัยอย่างย่อในราชกิจจานุเบกษาและ
หนงัสือพิมพท่ี์ผูย้ืน่ค าร้องขอเป็นผูเ้ลือกไม่เกิน 3 ฉบบัๆ ละไม่นอ้ยกว่า 1 คร้ัง ไดภ้ายในก าหนดระยะเวลา 2 เดือนนบั
แต่วนัท่ีค าวินิจฉยัในเร่ืองค่าทดแทนในคดีอาญาถึงท่ีสุดโดยรัฐเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้าย 

การเยยีวยาจ าเลยในคดีอาญาในกรณีจ าเลยเส่ือมเสียช่ือเสียง 
การท่ีจ าเลยผูบ้ริสุทธ์ิซ่ึงถูกด าเนินคดีโดยพนักงานอัยการและถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดีและ

ปรากฏหลกัฐานชดัเจนว่าจ าเลยมิไดเ้ป็นผูก้ระท าความผิดและมีการถอนฟ้องในระหว่างด าเนินคดี หรือเป็นจ าเลย  
ในคดีอาญาซ่ึงถูกด าเนินคดีโดยพนกังานอยัการและถูกคุมขงัในระหว่างการพิจารณาคดี และปรากฏตามค าพิพากษา
อันถึงท่ีสุดในคดีนั้ นว่าขอ้เท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจ  าเลยมิได้เป็นผูก้ระท าความผิดหรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็น
ความผดิ ส่งผลเสียต่างๆ มากมายท าให้ไดรั้บความทุกขท์รมารพร้อมกบัการสูญเสียอิสรภาพ รวมทั้งยอ่มส่งผลกระทบ
ต่อช่ือเสียงตอ้งไดรั้บความอบัอายและตอ้งสูญเสียความน่าเช่ือถือในสังคม เพราะการท่ีถูกตัดสินว่าเป็นจ าเลยทั้งท่ี
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ตวัเองมิไดก้ระท าผดิ จึงยอ่มถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นผูก้ระท าความผิดจริง ซ่ึงหากพิจารณาตามกฎหมายท่ีก าหนดให้
จ  าเลยไดรั้บการเยียวยาความเสียหายโดยจ่ายเป็นค่าทดแทนต่างๆ ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แต่ไม่ไดก้  าหนดให้มีการ
แกไ้ขเยยีวยาในดา้นช่ือเสียงแก่จ าเลยในคดีอาญาไวแ้ต่อยา่งใด 

เม่ือพิจารณาการเยยีวยาตามกฎหมาย ตามกฎหมายต่างประเทศไดใ้ห้ก  าหนดเป็นมาตราการการเยยีวยาจ าเลย
ในคดีอาญาท่ีเส่ือมเสียช่ือเสียงไว ้ดงัน้ี เช่น กฎหมายค่าทดแทนในคดีอาญาของสาธารณรัฐเกาหลี กฎหมายก าหนด
มาตรการ คือ ให้ศาลสั่งให้มีการประกาศค าพิพากษาให้จ  าเลยไดรั้บค่าทดแทนในราชกิจจานุเบกษา ภายใน 2 สัปดาห์
นับแต่วนัท่ีศาลมีค าพิพากษาและในกรณีท่ีมีค าร้องจากผูร้้องขอศาลอาจสั่งให้ประกาศค าพิพากษาในหนังสือพิมพ์
รายวนัซ่ึงผูร้้องเป็นผูเ้ลือก และตอ้งกระท าภายใน  30 วนันับแต่วนัท่ีร้องขอ (มาตรา 24 วรรคหน่ึง) การเยียวยาความ
เสียหายโดยการประกาศค าพิพากษาเร่ืองค่าทดแทนในราชกิจจานุเบกษา และการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน  
อนัเป็นการแก้ไขเยียวยาด้านช่ือเสียงของจ าเลย เป็นมาตราท่ีชดเชยช่ือเสียงท่ีเสียหายไปให้แก่จ าเลยได้ และกฎหมาย 
ค่าทดแทนในคดีอาญาของประเทศญ่ีปุ่น การประกาศโฆษณาว่ามิไดเ้ป็นผูก้ระท าความผดิ กฎหมายก าหนดมาตรการ 
คือ ให้ศาลสั่งให้มีการประกาศค าพิพากษาให้จ  าเลยไดรั้บค่าทดแทนในราชกิจจานุเบกษา ภายใน 2 สัปดาห์นบัแต่วนัท่ี
ศาลมีค าพิพากษาและในกรณีท่ีมีค าร้องจากผูร้้องขอ ศาลอาจสั่งให้ประกาศค าพิพากษาในหนังสือพิมพ์รายวนั 
ซ่ึงผูร้้องเป็นผูเ้ลือก และตอ้งกระท าภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีร้องขอ (มาตรา 24 วรรคหน่ึง) 

ก าหนดค่าทดแทนในกรณีค่าขาดความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ   
เม่ือพิจารณาการก าหนดค่าเสียหายท่ีจ าเลยในคดีอาญาตามพระราชบญัญัติค่าตอบแทนผูเ้สียหายและ  

ค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ไม่ไดก้  าหนดให้มีการชดใชเ้ยียวยาความเสียหายในความ
เจริญกา้วหนา้ในอาชีพอยา่งชดัเจน เพราะความเสียหายดงักล่าวเป็นความเสียหายท่ีไม่อาจค านวณเป็นเงินได ้เน่ืองจาก
จ าเลยผูบ้ริสุทธ์ิท่ีไดรั้บความเสียหายในการกระบวนการยติุธรรมนั้น มีความแตกต่างกนั อาชีพการท างาน ของแต่ละ
คนก็ต่างกนั จ  าเลยในคดีอาญาบางคนอาจประกอบธุรกิจส่วนตวั หรืออาจท างานในหน่วยงานราชการ ซ่ึงในขณะถูก
ด าเนินคดีอาญานั้นยอ่มท าให้หมดโอกาสท่ีจะประกอบอาชีพไดต้ามปกติอีกต่อไป ขาดโอกาสและความเจริญกา้วหนา้
ในหนา้ท่ีการท างานท าให้ไดรั้บความเสียหายทางดา้นเศรษฐกิจการเงินในครอบครัว เน่ืองจากความเสียหายในความ
เจริญกา้วหน้าในอาชีพ เป็นความเสียหายเฉพาะตวับุคคล ท่ีกฎหมายควรเปิดโอกาสให้จ  าเลยผูบ้ริสุทธ์ิไดพิ้สูจน์ถึง
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเอง เพ่ือเป็นการชดเชยเยยีวยาความเสียหายท่ีซ่ึงกฎหมายในปัจจุบนัไม่ไดก้  าหนดให้มีการแกไ้ข
เยยีวยาในดา้นความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ แก่จ าเลยในคดีอาญาไวแ้ต่อยา่งใด 

ก าหนดค่าทดแทนในกรณีค่าเสียโอกาสในการเล้ียงดูบุพการีและบุตร 
การท่ีจ าเลยผูบ้ริสุทธ์ิซ่ึงถูกด าเนินคดีนั้น ไม่ไดก้ระทบต่อตวับุคคลเพียงอย่างเดียวแต่บุคคลในครอบครัว 

ก็ยอ่มไดรั้บผลกระทบตามไปดว้ย เพราะการท่ีจ าเลยถูกคุมขงั บุคคลในครอบครัวตอ้งไดรั้บผลกระทบโดยตรง ไม่ว่า
จ  าเลยจะเป็นบุตร หรือบิดามารดา ก็เป็นความเสียหายท่ีเกิดผลกระทบต่อความเป็นครอบครัวทั้งส้ิน ไม่ว่าจะเป็นดา้น
จิตใจซ่ึงแน่นอนว่า การท่ีคนในครัวครอบตอ้งถุกคุมขงัเป็นระยะเวลานาน นั้น สภาพความเป็นอยู่ การด าเนินชีวิต 
ก็ยอ่มไม่เหมือนเดิม บางครอบครัว ถึงขั้นตอ้งแตกแยก บุพการีขาดคนดูแล บุตรขาดโอกาสทางการศึกษาซ่ึงอาจไม่ได้
รับศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน เพราะขาดการดูแลจากบิดามารดาท่ีไม่ได้ส่งเสียให้ศึกษาต่อ ปัญหาเหล่าน้ีอาจจะ
กลายเป็นปัญหาสังคมในอนาคตได ้หากพิจารณาถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจะเห็นไดว้่า ความเสียหายดงักล่าวก็ถือได้
ว่าเป็นความเสียหายท่ีมีผลโดยตรงจากการถูกคุมขัง แต่เน่ืองจากกฎหมายในปัจจุบนัไม่ไดก้  าหนดให้มีการแก้ไข
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เยียวยาความเสียหายเพราะกฎหมายถือว่าบุคคลในครอบครัวไม่ใช่ผูไ้ด้รับความเสียห ายโดยตรงตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้มีสิทธิไดค่้าทดแทนและค่าใชจ่้าย                                                                   

หลกัเกณฑ์การยื่นค าขอและการพิจารณาวินิจฉัยค าขอรับค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายของจ าเลยในคดีอาญา 
ประกอบดว้ยกฎหมายท่ีมีความส าคญั 4 ฉบบัดว้ยกนั คือ 

1) พระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหาย และค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 
2)  กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และอตัราในการจ่ายค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและ

ค่าใชจ่้ายแก่จา เลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546 
3)  ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผูเ้สียหาย และค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา

ว่าดว้ยการยืน่ค าขอ และวิธีพิจารณาค าขอ ค่าตอบแทนค่าทดแทน และค่าใชจ่้าย พ.ศ. 2545 
4)  ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผูเ้สียหาย และค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา

ว่าดว้ยการยืน่ค าขอ และวิธีพิจารณาค าขอค่าตอบแทน ค่าทดแทนและค่าใชจ่้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2548 
การแสวงหาขอ้เทจ็จริงและการท าความเห็น 

การแสวงหาขอ้เท็จจริงและการท าความเห็น ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและการท าความเห็น พนักงาน
เจา้หนา้ท่ีจะแสวงหาขอ้เทจ็จริงและ พยานหลกัฐาน หลงัจากนั้นจะจดัท ารายงานและเสนอความเห็นต่อผูอ้  านวยการ
เพ่ือตรวจสอบความ ครบถว้นและถูกตอ้ง เม่ือเห็นว่าครบถว้นและถูกตอ้งผูอ้  านวยการจะจดัท าความเห็นเสนอต่อ 
คณะอนุกรรมการ ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีสอบปากค าจ  าเลย ดงัน้ี 

(1) ซักประวติัส่วนตวัของจ าเลยโดยสอบถาม และตรวจ หลกัฐานเพ่ือให้ไดค้วามละเอียดถึง ขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบั ช่ือ ท่ีอยู ่สถานะ สามี ภรรยา บิดา มารดา บุตร ธิดา อาชีพ แลว้จดบนัทึก  

(2) สอบถามให้ไดค้วามว่าเป็นจ าเลยท่ีถูกด าเนินคดีโดย พนกังานอยัการ  
(3) สอบถามให้ไดค้วามว่าจ  าเลยถูกคุมขงัในระหว่างการ พิจารณาคดี หรือไม่ และถูกคุมขงัเป็นระยะเวลาเท่าไร  
(4) กรณีมีการถอนฟ้องตอ้งสอบถามให้ไดค้วามละเอียดว่าเป็นการถอนฟ้องเพราะปรากฏหลกัฐานชดัเจนว่า

จ  าเลยมิไดเ้ป็นผูก้ระท าความผดิหรือไม่ และศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง เม่ือวนั เดือน ปี ใด หรือ  
(5) กรณีท่ีศาลมีค าพิพากษา ตอ้งสอบถามให้ไดค้วามละเอียดว่าค าพิพากษาอนัถึงท่ีสุดในคดีนั้น ปรากฏ

ขอ้เท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจ  าเลยมิได้เป็นผูก้ระท าความผิดหรือการกระท าของจ าเลยไม่ เป็นความผิดหรือไม่และค า
พิพากษานั้นถึงท่ีสุดเม่ือวนั เดือน ปี ใด  

(6) สอบถามให้ได้ความถึงสาเหตุและอาการความเจ็บป่วยท่ีจ าเลยอ้างว่าเป็นผลโดยตรงจากการถูก
ด าเนินคดี รวมทั้งค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นในการรักษาพยาบาล พร้อมตรวจสอบ ความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน และ
ตรวจสอบความเห็นหรือ ค าสั่งของแพทยป์ระกอบ  

(7) สอบถามให้ไดค้วามถึงสาเหตุและอาการถึงความเจ็บป่วย ซ่ึงท าให้ตอ้งเขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทาง
ร่างกายหรือจิตใจ ท่ีจ  าเลยอ้างว่าเป็นผลโดยตรงจากการถูกด าเนินคดี รวมทั้งค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นดังกล่าวพร้อม
ตรวจสอบความ ถูกตอ้งของ ใบเสร็จรับเงินและตรวจสอบความเห็นหรือ ค าสั่งของแพทยป์ระกอบ  

(8) สอบถามให้ไดค้วามถึงรายไดก่้อนท่ีจะถูกด าเนินคดี ว่ามีรายไดเ้ท่าใด ต่อวนั ต่อเดือน เช่น ก่อนตกเป็น
จ าเลย ประกอบอาชีพอะไร มีรายไดเ้ท่าไร พร้อมตรวจสอบ หลกัฐานการมีรายได ้หากกรณีท่ีจ  าเลยไม่สามารถหา
หลกัฐานการมีรายไดม้าแสดงไดใ้ห้จ  าเลยท าหนังสือ รับรองการมีรายไดข้องตน  
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(9) สอบถามให้ไดค้วามว่าในการด าเนินคดี ไดเ้สียค่าว่าจา้งทนายความเพ่ือต่อสู้คดีเป็นเงินจ านวนเท่าไร 
พร้อมขอหลกัฐาน  

(10) สอบถามให้ไดค้วามถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการด าเนินคดีว่ามีค่าใชจ่้ายใด จ านวนเท่าไร  
(11) สอบถามถึงความเดือดร้อนอ่ืนท่ีจ าเลยไดรั้บเน่ืองจากถูกด าเนินคดี  
(12) สอบถามให้ไดค้วามละเอียดถึงพฤติการณ์แห่งคดี เช่น เม่ือตกเป็นจ าเลยแลว้ได้รับความเดือดร้อน

อยา่งไรบา้ง พร้อมขอหลกัฐาน  
(13) สอบถามถึงการไดรั้บการชดเชยความเสียหายจากบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน  
(14) สอบถามให้ไดค้วามว่าก่อนท่ีจ าเลยจะถูก ด าเนินคดี จ  าเลยมีภาระตอ้งอุปการะเล้ียงดูบุคคลใด อยา่งไรบา้ง  
(15) สอบถามให้ไดค้วามถึงความเดือดร้อนอ่ืนท่ี จ  าเลยไดรั้บเน่ืองจากการถูกด าเนินคดีและท่ีทายาทของ 

จ าเลยตอ้งไดรั้บอนัเน่ืองมาจากการตายของจ าเลย  
(16) สอบถามให้ไดค้วามถึงพฤติการณ์อ่ืนแห่งคดี  
(17) สอบถามถึงการไดรั้บการชดเชยความเสียหาย จากบุคคล หรือหน่วยงานอ่ืน 
 
จดัท ารายงานและเสนอความเห็น  
เม่ือพนักงานเจา้หนา้ท่ีด าเนินการแสวงหาขอ้เท็จจริงจากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้เรียบร้อยแลว้ ให้ด าเนินการ

จดัส่งส านวนไปให้ส านกังาน เพ๋ือ จดั ท าราย งานและเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการต่อไป  
หลังจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับส านวน ท่ีสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว (จากการ

สอบสวนท่ีส านกังานช่วยเหลือทางการเงินแก่ ผูเ้สียหายและจ าเลยในคดีอาญาหรือจากการ ส่งเอกสารหลกัฐานไปให้
เจา้หน้าท่ีของ กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพท่ีประจ าภูมิภาคในแต่ละจงัหวดั) ให้พนักงานเจา้หน้าท่ีของส านักงาน
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูเ้สียหายและจ าเลย ในคดีอาญาเจา้ของส านวนตรวจสอบขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานจาก
บนัทึกปากค าพยานบุคคล และพยานเอกสารอ่ืนๆ ท่ีได้มาตามทางการแสวงหาข้อเท็จจริงให้ถูกต้องครบถ้วน  
มีพยานหลักฐานอ้างอิงอย่างชัดเจน และมีเหตุผล สนับสนุนอย่างมีน ้ าหนักเพียงพอ ประกอบกับข้อกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวขอ้งเมื่อสรุปขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐานท าความเห็นของตนประกอบรายงาน การตรวจสอบและสอบสวน
เสร็จแลว้ให้น าเสนอ หัวหนา้งานและผูอ้  านวยการต่อไป 

ท าความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการ 
เม่ือผูอ้  านวยการได้รับรายงานการตรวจสอบและสอบสวนของพนักงานเจา้หน้าท่ีแลว้ ในกรณี ท่ีมีเหตุ  

อันควร เช่น ข้อเท็จจริงท่ีได้ยงัไม่เพียงพอ ผูอ้  านวยการอาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีด าเนินการตรวจสอบหรือ
สอบสวนเพ่ิมเติมก็ได้ กรณีท่ีผูอ้  านวยการเห็นว่าข้อเท็จจริงท่ีได้รับครบถ้วนเพียงพอแล้วให้ท  าความเห็นหรือ
ขอ้สังเกต เสนอต่อคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การชดใชค่้าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา เป็นมาตรการเยียวยาชดใชใ้ห้แก่ผูบ้ริสุทธ์ิท่ีควร
ไดรั้บการทดแทนความเสียหายท่ีเกิดจากการด าเนินการพิจารณาคดี ท าให้ตอ้งถูกคุมขงั รัฐตอ้งเขา้มาดูแลชดใชผู้ท่ี้ถูก
ด าเนินคดี ซ่ึงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ซ่ึงเป็นแนวคิดในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ซ่ึงผูถู้กด าเนินคดีอาญายอ่ม
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ไดรั้บความทุกข์ทรมานพร้อมไปกบัการสูญเสียอิสรภาพ รวมทั้งย่อมส่งผลในดา้นสภาพจิตใจท่ีไดรั้บผลกระทบใน
เชิงลบเพราะอาจท าให้หมด ก าลงัใจหรือเกิดความทอ้แท ้นอกจากน้ียงัส่งผลต่อช่ือเสียงตอ้งไดรั้บความอบัอายและ
สูญเสียความเช่ือถือในสังคม เพราะการถูกคุมขงัหรือถูกจ าคุกนั้น สังคมไดต้ดัสินไปแลว้ว่า บุคคลนั้นเป็นผูก้ระท า
ความผิดจริง ขณะเดียวกนัยอ่มท าให้หมดโอกาสท่ีจะประกอบอาชีพไดต้ามปกติ ขาดโอกาสในการดูแลบุพการีและ
บุตร ท าให้ไดรั้บความเสียหายทางดา้นเศรษฐกิจ การเงินในครอบครัว อีกทั้ง ยงัส่งผลกระทบต่อครอบครัวอีกดว้ย 
เพราะจ าเลยในคดีอาญาส่วนใหญ่อาจเป็นหัวหน้าครอบครัว อาจท าให้ครอบครัวเกิดความแตกแยก ครอบครัวขาด 
ท่ีพ่ึงหรือขาดโอกาสทางการศึกษาของบุตร ปัญหาเหล่าน้ีอาจกลายเป็นปัญหาสังคมในอนาคตได ้ 

ซ่ึงหากพิจารณาตามพระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. 2544 จะเห็นไดว้่าพระราชบญัญติัฯ ฉบบัดงักล่าวมิไดบ้ญัญติัถึงเร่ืองการเยียวยาความเสียหายเก่ียวกบัช่ือเสียง
ให้แก่จ  าเลยซ่ึงศาลวินิจฉยัว่าไดก้ระท าความผดิต่อมาภายหลงัไดรั้บการพิจารณาคดีข้ึนใหม่ว่าจ  าเลยมิไดเ้ป็นผูก้ระท า
ความผดิ จึงเห็นควรท่ีจะมีการบญัญติัการเยยีวยาจ าเลยในกรณีดงักล่าวข้ึนเพ่ิมเติมเพ่ือให้จ  าเลยซ่ึงไดรั้บความเสียหาย
จากการด าเนินกระบวนการยติุธรรมทางอาญาท าให้ไดรั้บการเยยีวยาท่ีครบถว้นและเหมาะสม ทั้งน้ีเพราะการท่ีบุคคล
หน่ึงบุคคลใดบุคคลต้องตกเป็นผูต้้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญานั้ น แมใ้นภายหลังศาลจะได้มีค าวินิจฉัยว่าจ  าเลย
ดังกล่าวมิไดเ้ป็นผูก้ระท าความผิดแล้วก็ตาม แต่ความเส่ือมเสียทางด้านช่ือเสียงความทุกข์ทรมาน ความเสียหาย
ทางดา้นจิตใจท่ีไดรั้บการตราหน้าจากสังคมทั้งๆ ท่ีตนเป็นผูบ้ริสุทธ์ิตลอดระยะเวลาท่ีตกเป็นผูต้อ้งหาหรือจ าเลย  
หรือท่ีเกิดจากการถูกควบคุมตวัในชั้นสอบสวนชั้นพิจารณาคดีโดยศาลและการถูกบงัคับโทษต่างๆ นั้นเป็นความ
เสียหายท่ีมีผลกระทบอยา่งมากต่อจ าเลย  การเยยีวยาดว้ยตวัเงินเพียงอยา่งเดียวอาจจะไม่เป็นการเพียงพอ   

การเยยีวยาความบกพร่องในการพิจารณาคดีอาญาท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือจะไม่ไดก้ล่าวถึงการเยยีวยาทางดา้นจิตใจ 
ช่ือเสียงไวอ้ย่างชดัเจน มีเพียงการเยียวยาความเสียหายโดยก าหนดให้จ่ายเป็นค่าทดแทนในกรณีต่างๆ ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดเท่านั้น โดยไม่ค านึงถึงการแกไ้ขเยยีวยาดา้นจิตใจ ช่ือเสียงของจ าเลยผูบ้ริสุทธ์ิ ซ่ึงไม่ไดก้ารก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

 ดว้ยเหตุน้ี ผูเ้ขียนเห็นว่าควรให้มีการปรับปรุงแกไ้ขพระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  พ.ศ 2544 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559   

“หมวด 5 มาตรา 21 การก าหนดค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายตามมาตรา 20 ให้ก  าหนดตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  
(1) ค่าทดแทนการถูกคุมขงั ให้ค  านวณจากจ านวนวนัท่ีถูกคุมขงัในอตัราท่ีก าหนดไวส้ าหรับการกกัขงัแทน

ค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา 
(2) ค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย  และจิตใจ หากความ

เจ็บป่วยของจ าเลยเป็นผลโดยตรงจากการถูกด าเนินคดี 
(3) ค่าทดแทนในกรณีท่ีจ  าเลยถึงแก่ความตายและความตายนั้นเป็นผลโดยตรงจากการถูกด าเนินคดี จ  านวน

ไม่เกินท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง 
(4) ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาไดใ้นระหว่างถูกด าเนินคดี 
(5) ค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นในการด าเนินคดี 

                  (6) ค่าทดแทนท่ีจ าเลยเป็นฝ่ายพิสูจน์ถึงความเสียหาย ในกรณีต่อไปน้ี  
1) ค่าเสียหายทางด้านช่ือเสียง ได้แก่ ความเสียหายท่ีเกิดจากการถูกคุมขัง ท าให้อับอาย สูญเสียความ

น่าเช่ือถือในสังคม ทั้งท่ีมิไดก้ระท าผดิ 
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2) ค่าขาดความเจริญกา้วหน้าในอาชีพ  ไดแ้ก่ อาชีพใดๆ ท่ีไดท้  ามาหาไดก่้อนการถูกด าเนินคดีอาญาหรือ
ถูกคุมขงัระหว่างการพิจารณาคดี  

3) ค่าเสียโอกาสในการเล้ียงดูบุพการีและบุตร ไดแ้ก่ ประโยชน์อ่ืนใดท่ีบุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรั้บอนั
เน่ืองจากจ าเลยในคดีอาญาและถูกคุมขงัระหว่างการพิจารณาคดีและมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีนั้นฟังเป็นยุติว่าจ  าเลย
มิไดเ้ป็นผูก้ระท าความผดิหรือการกระท าความผดิของจ าเลยไม่เป็นความผดิ 

เน่ืองจากค่าเสียหายท่ีกล่าวมาน้ี เป็นค่าเสียหายท่ีจ  าเลยตอ้งพิสูจน์ให้เป็นท่ีประจกัษ ์ถึงความเสียหายท่ีจ าเลย
ไดรั้บในระหว่างการพิจารณาคดีนั้นเสียก่อน เพราะความเสียหายนั้นเกิดข้ึนเฉพาะบุคคล และให้คณะกรรมการพิจารณา
ชดใชค่้าเสียหาย ตามความเสียหายท่ีจ  าเลยไดพิ้สูจน์มาแลว้นั้น  

(7) ก  าหนดให้มีการประกาศตามค าพิพากษาเพ่ือแสดงให้สาธารณชนไดป้ระจกัษถึ์งความบริสุทธ์ิของผูถู้กด าเนิน
คดีอาญา โดยเปรียบเทียบกบัประเทศญ่ีปุ่นและสาธารณารัฐเกาหลีไดบ้ญัญติั ให้บุคคลท่ีไดรั้บการพิจารณาให้ไดรั้บค่า
ทดแทนในคดีอาญาสามารถยื่นค าร้องขอให้ศาลประกาศโฆษณาค าวินิจฉัยอย่างย่อในราชกิจจานุเบกษาและ
หนงัสือพิมพ ์ท่ีผูย้ืน่ค าร้องขอเป็นผูเ้ลือกไม่เกิน 3 ฉบบัๆ ละไม่นอ้ยกว่า 1 คร้ัง ไดภ้ายในก าหนดระยะเวลา 2 เดือนนบั
แต่วนัท่ีค าวินิจฉยัในเร่ืองค่าทดแทนในคดีอาญาถึงท่ีสุด โดยรัฐเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้าย 

(8) ก  าหนดให้มีใบประกาศค ารับรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และค่าทดแทน และค่าใชจ่้าย
แก่จ าเลยในคดีอาญา ออกให้โดยส านกังานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูเ้สียหายและจ าเลยในคดีอาญา  

ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และอตัราท่ีก  าหนดในกฎกระทรวง  เวน้แต่ท่ีมีกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน
แลว้ 

ในกรณีท่ีมีค าขอให้ไดรั้บสิทธิท่ีเสียไปอนัเป็นผลโดยตรงจากค าพิพากษานั้นคือ การสั่งให้ไดรั้บสิทธิคืน
ตามค าขอดงักล่าว ถา้ไม่สามารถคืนสิทธิอยา่งหน่ึงอยา่งใดเช่นว่านั้นได ้ ให้คณะกรรมการก าหนดค่าทดแทนเพ่ือสิทธิ
นั้น ให้ตามท่ีเห็นสมควร 

คณะกรรมการอาจก าหนดให้จ  าเลยได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายเพียงใดหรือไม่ก็ได้โดยค านึงถึง
พฤติการณ์แห่งคดี ความเดือดร้อนท่ีจ าเลยไดรั้บและโอกาสท่ีจ าเลยจะไดรั้บการชดเชยความเสียหายจากทางอ่ืนดว้ย” 
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ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดซ ้าของเด็กและเยาวชน 
 LAW ENFORCEMENT FOR THE YOUTH CRIME RECIDIVISM  
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บทคดัย่อ 
ปัจจุบนัปัญหาการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ก าลงัเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อสังคม

ในปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะปัญหาการกระท าผดิในคดีอาญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตและร่างกาย จากสถิติของกรม
พินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน จะพบว่ามีการกระท าความผดิของเด็กและเยาวชนท่ีมีอายนุอ้ยลงเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ 
มีลกัษณะของการกระท าผิดท่ีรุนแรงมากข้ึน และมีการกลบัมากระท าความผิดซ ้ าของเด็กและเยาวชนเพ่ิมมากข้ึนใน
ทุก ๆ ปี การวิจยัคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผดิของ
เด็กและเยาวชน เพ่ือศึกษาถึงกฎหมายท่ีมีผลต่อการกระท าความผดิซ ้ าของเด็กและเยาวชน และเพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดจากการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีส่งผลให้เด็กและเยาวชนกลบัมากระท าความผดิซ ้ าอีก 

ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะกฎหมายท่ีน ามาใชบ้งัคบัแก่เด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดในประเทศไทยใน
ปัจจุบนันั้น เป็นกฎหมายท่ีมีลกัษณะมุ่งคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิ โดยเป็นกฎหมายท่ีมุ่งใน
การแกไ้ข ฟ้ืนฟู และให้โอกาสเด็กและเยาวชน มากกว่าท่ีจะมุ่งท่ีจะลงโทษเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิ ดว้ยเหตุ
น้ีลกัษณะของกฎหมายอาจเป็นอีกหน่ึงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการหันกลบัมากระท าความผิดซ ้ าของเด็กและเยาวชน อนั
เน่ืองมาจากกฎหมายท่ีมียงัไม่มีความเขม้งวดในการลงโทษเด็กหรือเยาวชนให้เกิดความเกรงกลวัต่อการโดนลงโทษ
และเกิดความส านึกต่อโอกาสท่ีไดรั้บไป โดยในการพิจารณาลงโทษเด็กหรือเยาวชนนั้นจะพิจารณาจากเกณฑอ์ายุท่ีมี
บญัญติัไวอ้ย่างเดียวไม่ได ้ตอ้งดูท่ีสภาพจิตใจ พฤติการณ์ท่ีเด็กและเยาวชนไดก้ระท าลง มาประกอบดว้ย  และใน
ปัจจุบนัยงัคงไม่มีกฎหมายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการกระท าความผิดซ ้ าของเด็กและเยาวชนโดยตรงบญัญติัไว ้จึงอาจไม่มี
แนวทางท่ีชดัเจนในการลงมาตรการลงโทษเด็กหรือเยาวชนท่ีกลบัมากระท าความผิดซ ้ าในฐานความผิดเดิม หรือ ใน
ฐานความผิดใหม่ท่ีมีโทษหนักกว่า จึงควรมีการแกไ้ขกฎหมายให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ สภาพสังคมในปัจจุบนั 
เพ่ือให้มีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 
ค าส าคญั: เด็กและเยาวชน , การกระท าความผดิซ ้า , สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

 

ABSTRACT 
Nowadays, the issue regarding juvenile delinquency in Thailand is greatly affecting to current socials, 

particularly the issue regarding delinquency in criminal case relating to life and body.  The statistics of Department 
of Juvenile Observation and Protection indicate the greater delinquency continually committed by juveniles in lower 
age, the nature of delinquency is more severe and there are greater rate of recidivism of juvenile in every year.  This 
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research then purposes to study in enforcement of laws relating to juvenile delinquency to study in laws relating  
to recidivism of juvenile and to find the guidelines for solving problems caused by law enforcement which leads  
to recidivism of juveniles. 

The results indicated that the current nature of laws enforced juveniles committing delinquency in Thailand 
is the laws focusing on protecting rights and emphasizing in rehabilitation and providing opportunities more than 
punishing them.  For this reason, the nature of laws may be a cause affecting to recidivism of juveniles because of 
low strictness of laws in punishment which is not able to cause apprehension and consciousness in the opportunities 
they received.  For juvenile punishment, the consideration in stipulated age criteria is not sufficient but it shall be 
supported by analysis of mental conditions and behaviors of juvenile and now there is no law involving recidivism 
of juveniles stipulated so there may be no obvious guidelines for measures regarding punishing juveniles who commit 
recidivism in the former offence or new offence with heavier punishment.  There should be law amendment to be 
consistent with current situation and social conditions for more proper law enforcement.  
Keywords: JUVENILE, RECIDIVISM, DEPARTMENT OF JUVENILE OBSERATION AND PROTECTION   
 

1. บทน า 
เด็กและเยาวชนถือเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า เป็นตวัแปรส าคญัในการพฒันาของประเทศชาติ เป็นสมาชิกท่ีส าคญั

ยิง่กลุ่มหน่ึงของสังคม การท่ีปัญหาการกระท าความผดิของเด็กและเยาวชนนบัวนัจะเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ส่วนหน่ึงเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงทางสังคม ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ แต่อยา่งไรก็ตาม “เด็กท่ีกระท าผดิกฎหมายไม่ใช่อาชญากร”  
นานาประเทศจึงเห็นว่า เด็กและเยาวชนเหล่านั้น ยงัสามารถแกไ้ข ปรับเปล่ียนพฤติกรรม หรืออบรมบ่มนิสัย ให้กลบั
ตวัเป็นคนดีไดโ้ดยไม่ยาก ตลอดจนเพ่ือลดปัญหาความแตกแยกของครอบครัว และปัญหาเด็กและเยาวชนท่ีเกิดจาก
ครอบครัวไม่ปกติสุข จึงควรมีการแยกกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็ก ออกจากกระบวนการยติุธรรมทาง
อาญาส าหรับผูใ้หญ่โดยเด็ดขาด โดยมีวตัถุประสงค ์มุ่งไปทางสงเคราะห์ บ าบดัแกไ้ขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน มากกว่า
มุ่งลงโทษทางอาญาแก่เด็กและเยาวชนเหล่านั้น โดยให้ศาลเยาวชนและครอบครัว ด าเนินกระบวนการพิจารณา เป็น
พิเศษแตกต่างจากศาลท่ีมีอ  านาจพิจารณาพิพากษาคดีธรรมดา และให้แยกสถานท่ีควบคุมฝึกอบรมเด็กและเ ยาวชน
ต่างหากจากเรือนจ า หรือทณัฑสถานซ่ึงเป็นท่ีคุมขงัอาชญากรท่ีเป็นผูใ้หญ่ 

ประเทศไทยไดมี้การจดัตั้งศาลเด็กและเยาวชนข้ึนเป็นคร้ังแรก เม่ือปี พ.ศ. 2494 โดยพระราชบญัญติัจดัตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2494 และพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2494 ต่อมาไดมี้
การแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัทั้งสองฉบบัและตราเป็นกฎหมายข้ึนใหม่ คือ พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครบครัว พ.ศ. 2534 และไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขเน้ือหาให้เหมาะสมมาก
ข้ึน ในปี 2553 ซ่ึงยงัคงเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสากลไว ้โดยเด็กและเยาวชนผูท่ี้กระท าผดิทั้งหมดจะตอ้งผา่นการ
พิจารณาคดี และรับการพิพากษาตดัสินโดยศาลเยาวชนและครอบครัว หากศาลพิจารณาแลว้ พบว่า เยาวชนมีความผิด
จริง และจ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขฟ้ืนฟู เยาวชนดงักล่าวจะถูกส่งตวัเขา้รับการฝึกอบรมท่ีศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ
เยาวชนตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

ปัจจุบนัปัญหาการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน ในประเทศไทยยงัคงเป็นปัญหาท่ีน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะ
ปัญหาการกระท าผดิในคดีอาญา ท่ีจากสถิติขอกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน พบว่า จ  านวนเด็กและเยาวชนท่ี
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เดินทางเขา้สู่การดูแลของสถานพินิจฯ ยงัคงมีจ านวนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองตลอดมา โดยจากขอ้มูลสถิติการกระท าผิด
ของเด็กทั้งหมด ตลอดหลายปีท่ีผา่นมา พบว่าคดีเก่ียวกบัยาเสพติดยงัคงเป็นการกระท าผดิท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กไทยทั้งหญิง
และชายมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง โดยมีคดีการกระท าผิดเก่ียวกบัทรัพยต์ามมาเป็นอนัดบัสอง และคดีเก่ียวกบัยาเสพ
ติดยงัเป็นคดีท่ีกระท าผดิซ ้ ามากท่ีสุดอีกดว้ยซ่ึงลกัษณะการกระท าผดิของเด็กและเยาวชนนั้นมีความหลากหลายและมี
ลกัษณะของการกระท าความผดิท่ีรุนแรงมากข้ึน และจากขอ้มูลสถิติของกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน พบว่า 
อีกปัญหาท่ีก าลงัทวีความรุนแรงและเพ่ิมปริมาณมากข้ึนเร่ือย ๆ คือ คดีอาญาท่ีมีความรุนแรง หรือคดีอุกฉกรรจ์ 
นั้นเอง 

และแมก้ารปฏิบติังานของสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจะมีเป้าหมายส าคญัคือ มุ่งเน้นมิให้เด็ก
และเยาวชนกลบัมากระท าความผดิซ ้ า และสามารถใชชี้วิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างปกติสุข แต่ในความเป็นจริง จากสถิติ
กลบัพบว่า จ  านวนของเด็กและเยาวชน ท่ีไดมี้การกระท าความผดิท่ีมีลกัษณะเป็นการกระท าความผดิซ ้ ากลบัมีจ านวน
เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงอาจเป็นการแสดงให้เห็นว่าการบงัคบัใชก้ฎหมายทั้งมาตรการทางอาญาและมาตรการอ่ืนทางอาญากบั
เด็กและเยาวชนยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร  

จากการศึกษาสภาพสังคมในปัจจุบนัพบว่า กฎหมายท่ีมีอยู่ของประเทศไทย มีลกัษณะท่ีไม่เหมาะสมกับ
สภาพสังคมในปัจจุบนั เน่ืองจากมีความลา้หลงั ไม่ชดัเจน ไม่ว่าจะเป็น การก าหนดโทษท่ีจะลงแก่เด็กและเยาวชนท่ี
กระท าความผดิโดยการใชก้ารก าหนดอาย ุตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73 ถึง มาตรา 75 ซ่ึงเมื่อพิจารณาสภาพ
ของเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดในประเทศไทยแลว้ พบว่า นับวนัเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดนั้น มีอายุ
นอ้ยลงเร่ือย ๆ และการกระท าผดิมีลกัษณะท่ีรุนแรงมากข้ึน จึงท าให้เห็นว่า การก าหนดโทษจะค านึงเพียงอายขุองเด็ก
และเยาวชนท่ีกระท าความผิดเพียงอย่างเดียวไม่ได ้ตอ้งดูท่ีสภาพจิตใจ พฤติการณ์ท่ีเด็กและเยาวชนไดก้ระท าลง มา
ประกอบด้วย รวมถึงกฎหมายท่ีมีอยู่มีลักษณะเป็นการคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดอย่าง
เคร่งครัด การส่งตัวเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดไปฝึกอบรม เป็นกรณี ท่ีศาลชั้นต้นอันเป็นศาลเยาวชนและ
ครอบครัวใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนแทนการลงโทษทางอาญา จึงไม่เป็นการลงโทษจ าคุกตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 18 ท าให้เม่ือเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดกลับมากระท าความผิดซ ้ าอีกคร้ัง ศาลจึงไม่
สามารถใช้มาตรการ บวกโทษ เพ่ิมโทษ นับโทษต่อได้  แมใ้นการพิจารณาและพิพากษาคดี จะมีกระบวกการท่ี            
สถานพินิจจะตอ้งท าการสืบเสาะภูมิหลงัประวติัของเด็กและเยาวชนและประวติัการกระท าความผดิ มารายงานต่อศาล
เพ่ือให้ศาลน ามาใชใ้นการพิพากษาคดีก็ตาม แต่เม่ือโทษท่ีจะลงแก่เด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดในศาลเด็กและ
เยาวชนท่ีรุนแรงคือการส่งตวัเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิไปฝึกอบรม ผลก็คือหากเด็กและเยาวชนกลบัมากระท า
ความผิดซ ้ าอีก ก็ไม่สามารถบวกโทษ เพ่ิมโทษ นับโทษต่อได ้ตามท่ีไดมี้การตีความกฎหมายท่ีเคร่งครัดไว ้รวมถึง
กรณีการโอนคดีเด็กและเยาวชนไปยงัศาลธรรมดาตาม มาตรา 97 วรรค 2 ก็ยงัคงไม่สามารถลดปริมาณของเด็กและ
เยาวชนท่ีกระท าผิดลงได้  จึงแสดงให้เห็นว่าปัจจุบนัยงัขาดมาตรการทางกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะน ามาใช้
ลงโทษเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดซ ้ า ดงันั้นจากปัญหาดังกล่าว จึงควรมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเด็กและเยาวชน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเกิดความเกรงกลวัต่อโทษท่ีจะไดรั้บและไม่หันกลบัมากระท า
ความผดิซ ้ าอีก 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผดิซ ้ าของเด็กและเยาวชน 
          2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผดิซ ้ าของเด็กและเยาวชน 
           3. เพ่ือศึกษาช่องว่างของกฎหมายท่ีมีผลต่อการกระท าความผดิซ ้ าของเด็กและเยาวชน 
           4. เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีผลต่อการกระท าความผิดซ ้ า ของเด็กและ
เยาวชน 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
ศึกษาวิจัยเอกสาร ในส่วนของตัวบทกฎหมาย การบงัคับใช้ และบทลงโทษ ผูศึ้กษาได้ค้นควา้เอกสาร 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง บทความ ของประเทศไทยและต่างประเทศ ประกอบดว้ย ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Document) 
ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเยาวชนและครบครัว พ.ศ. 2553  ประมวล
กฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และข้อมูลทุติภูมิ 
(Secondary Data) ไดแ้ก่ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ บทสัมภาษณ์ตลอดจนค าพิพากษาของ
ศาลไทยและต่างประเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการกระท าความผดิของเด็กและเยาวชน 
 

4. ผลการวจิัย 
 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
กระท าความผิดของเด็กและเยาวชน โดยไดก้  าหนดให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจกวา้งกว่าศาลท่ีมีอ  านาจ
พิจารณาคดีธรรมดา ในอนัท่ีจะด าเนินการใด ๆ ตามท่ีเห็นว่า เหมาะสมกบัเด็กและเยาวชนนั้น ๆ แมแ้ต่ในกรณีท่ียงัไม่
มีการกระท าความผิดเกิดข้ึน แต่หากศาลพบว่า มีความเส่ียงต่อการถูกชกัจูงให้กระท าความผิดในอนาคต หรือเป็น
กรณีท่ีเด็กและเยาวชนอยู่ในภาวะท่ีสมควรไดรั้บการสงเคราะห์คุ้มครอง ศาลก็อาจมีค าสั่งคุม้ครอง ป้องกนั หรือ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ แก่เด็กและเยาวชนเหล่านั้นไดท้นัที ทั้งน้ีโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็น
ส าคญั ในการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น มิไดค้  านึงถึงเฉพาะความผดิท่ีเด็กหรือเยาวชนนั้น ๆ ได้
กระท าลง แต่ศาลจะค้นหาสาเหตุท่ีท  าให้เด็กหรือเยาวชนนั้ นกระท าความผิด ตลอดจนสภาพแวดล้อมทั้งปวงท่ี
เก่ียวกบัตวัผูก้ระท าความผิด เช่น ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัอายุ ประวติั ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม นิสัย 
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของเด็กหรือเยาวชน และบิดา มารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลซ่ึงเด็กอาศยัอยูด่ว้ย เป็นตน้ 
โดยศาลจะค านึงถึงขอ้เท็จจริงเหล่าน้ีเป็นส าคญั นอกเหนือไปจากการพิจารณาแต่เพียงว่า เด็กกระท าความผิดจริง
หรือไม่  ทั้งน้ีเพ่ือให้ศาลก าหนดวิธีการอยา่งเหมาะสมตามแต่ละกรณีแห่งความผดิท่ีเด็กหรือเยาวชนไดก้ระท าลง และ
น าวิธีการปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัเด็กและเยาวชนมาใชเ้ป็นรายบุคคล หลงัจากนั้น จึงมีค าพิพากษา
หรือค าสั่งให้ใชว้ิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน โดยศาลค านึงถึงความเหมาะสมในสวสัดิภาพและอนาคตของเด็กเป็น
ส าคญั ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น จะเนน้ไปท่ีการฝึกอบรม แกไ้ข มากกว่าการมุ่งลงโทษ 
นอกจากน้ี ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลยงัสามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดอี้กภายหลงั ยิ่งไปกว่านั้น ในกรณีท่ีมีเด็ก
และเยาวชนกระท าความผิดร่วมกนั เช่น ร่วมกนัลกัทรัพย ์หรือร่วมกนัท าร้ายผูอ่ื้น เม่ือศาลไดพิ้จารณาขอ้เท็จจริงซ่ึง
แวดล้อมผูก้ระท าผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนในแต่ละรายแลว้ ศาลอาจสั่งให้ใช้วิธีการท่ีแตกต่างกันในการลงโทษ
ผูก้ระท าผดิเป็นรายบุคคลไดด้ว้ย 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  255 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 ดงัท่ีปรากฏในพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
2553 มาตรา 119 ท่ีบญัญติัว่า “ในการพิจารณาและพิพากษาคดีท่ีมีขอ้หาว่าเด็กหรือเยาวชนกระท าความผดิ  ให้ศาลท่ีมี
อ  านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวค านึงถึงสวสัดิภาพและอนาคตของเด็กหรือเยาวชนซ่ึงควรจะไดรั้บการ
ฝึกอบรม สั่งสอน และสงเคราะห์ให้กลบัตวัเป็นพลเมืองดียิง่กว่าการท่ีจะลงโทษ และในการพิพากษาคดีนั้นให้ศาล
ค านึงถึงบุคลิกลกัษณะ สภาพร่างกาย และสภาพจิตของเด็กหรือเยาวชนซ่ึงแตกต่างกนั เป็นคน ๆ ไป และลงโทษหรือ
เปล่ียนโทษหรือใชว้ิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมกบัตวัเด็กหรือเยาวชน และพฤติการณ์เฉพาะเร่ือง แม้
เด็กหรือเยาวชนนั้นจะไดก้ระท าความผดิร่วมกนั” 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลเยาวชนและครอบครัว แบ่งออกได ้2 รูปแบบดงัน้ี 
 ก. วิธีการท่ียงัไม่ตดัอิสรภาพ ไดแ้ก่ 
  1. ว่ากล่าวตกัเตือนเด็กและปล่อยตวัไป 
  2. มอบตวัแก่บิดามารดา หรือผูป้กครอง หรือบุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนอาศยัอยู่ดว้ย โดยมีเง่ือนไข
คุมประพฤติ หรือไม่มีเง่ือนไขคุมประพฤติ 
  3. ก  าหนดเง่ือนไขเพ่ือคุมความประพฤติ 
  4. ให้ชดใชค่้าเสียหาย 
  5. ให้ท  างานเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
  6. ให้เขา้รับการแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟู รับค าปรึกษาแนะน า 
  7. ปรับ 
  8. รอการพิจารณาไวก่้อน เพ่ือให้โอกาสปรับปรุงตวัเอง 
  9. รอลงอาญา โดยรอการก าหนดโทษ หรือก าหนดโทษ แต่รอลงอาญาไวภ้ายในระยะเวลาท่ีศาล
ก าหนด แต่ไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีศาลพิพากษา โดยศาลก าหนดเง่ือนไขคุมประพฤติดว้ยก็ได ้
 ข. วิธีการตดัอิสรภาพ 
  1. ส่งตวัเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมเพ่ือฝึกอบรมยงัศูนยฝึ์กและอบรม สถานศึกษา สถานฝึกอบรม 
และสถานแนะน าทางจิต โดยศาลอาจก าหนดระยะเวลาขั้นสูงไวก้็ได ้
  2. กกัขงั 
  3. จ  าคุก 
 ซ่ึงศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจทั้งลงโทษทางอาญา และใชว้ิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน ในกรณีท่ี
ศาลจะลงโทษทางอาญา ศาลตอ้งค านึงถึงความรับผิดทางอาญาของบุคคลตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 73 ถึง 
มาตรา 76 ซ่ึงหลกัเกณฑค์วามผดิในทางอาญา จะถือเกณฑอ์ายขุณะกระท าความผดิมาเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาดงัน้ี 
 1.1 เด็กอายุยงัไม่เกิน 10 ปี กระท าการอนักฎหมายบญัญติัเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ตอ้งรับโทษในทางอาญา
เลย ศาลไม่มีอ  านาจลงโทษทางอาญา 
 1.2 เด็กอายกุว่า 10 ปีแต่ยงัไม่เกิน 15 ปี กระท าการอนักฎหมายบญัญติัเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ตอ้งรับโทษ 
แต่ให้ศาลมีอ านาจท่ีจะด าเนินการวางขอ้ก าหนดและเง่ือนไขต่าง ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
 1.3 ผูใ้ดอายกุว่า 15 ปีแต่ต ่ากว่า 18 ปี กระท าการอนักฎหมายบญัญติัเป็นความผดิ ให้ศาลพิจารณาถึงความรู้
ผดิชอบและส่ิงอ่ืนทั้งปวงเก่ียวกบัผูน้ั้น ในอนัท่ีจะควรวินิจฉยัว่าสมควรพิพากษาลงโทษผูน้ั้นหรือไม่ หากศาลเห็นว่า
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ไม่สมควรพิพากษาลงโทษก็ให้จัดการตามมาตรา 74 หรือถา้ศาลเห็นว่าสมควรพิพากษาลงโทษ ก็ให้ลดมาตราส่วน
โทษท่ีก าหนดไวส้ าหรับความผดิลงก่ึงหน่ึง 
 1.4 ผูใ้ดอายตุั้งแต่ 18 ปีแต่ยงัไม่เกิน 20 ปี กระท าการอนักฎหมายบญัญติัเป็นความผดิ จะตอ้งถูกลงโทษทาง
อาญา และให้อ  านาจศาลใชดุ้ลพินิจลดมาตรส่วนโทษให้ 1 ใน 3 หรือก่ึงหน่ึงก็ได ้แต่ศาลจะไม่ลงโทษ โดยจะใช้
วิธีการตามมาตรา 74 ไม่ไดเ้ด็ดขาด 
 จากบทบญัญติัประมวลกฎหมายอาญาขา้งตน้ จะเห็นว่าศาลเยาวชนและครอบครัวไม่สามารถพิพากษาหรือ
มีค าสั่งลงโทษทางอาญาแก่เด็กท่ีมีอายุระหว่าง 10 ปี แต่ยงัไม่เกิน 15 ปี ได ้เน่ืองจากโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 18 (1)-(4) เป็นโทษท่ีจะตอ้งบงัคบัเอากบัชีวิต ร่างการ และเสรีภาพของผูก้ระท าความผิด ในกรณีโทษปรับ 
หากผูก้ระท าความผดิไม่มีเงินช าระจะตอ้งถูกกงัขงัแทนค่าปรับ ซ่ึงตอ้งบงัคบัเอากบัเน้ือตวัของผูก้ระท าความผิด ส่วน
โทษริบทรัพยสิ์นตามมาตรา 18 (5) มุ่งท่ีตวัทรัพย ์ไม่ไดบ้งัคบัเอากบัเน้ือตวัผูก้ระท าความผดิ กฎหมายให้อ  านาจศาลท่ี
จะริบได ้แมผู้ก้ระท าความผิดเป็นเด็กก็ตาม ดงันั้น เม่ือบุคคลอายุไม่เกิน 15 ปี กระท าความผิดเด็กนั้นไม่ตอ้งรับโทษ 
แต่บญัญติัให้ศาลใชว้ิธีการตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 74 (1)-(5) 
 จากสถิติจ านวนคดีเด็กและเยาวชนท่ีถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ท าให้เราเห็นว่า แมจ้  านวนคดีเด็กและ
เยาวชนจะมีแนวโน้มลดลง แต่จะพบว่าจ านวนของผูก้ระท าความผิดกลบัมีอายุเฉล่ียท่ีลดลง มีการกระท าความผิด
อาญาท่ีรุนแรงมากข้ึน โดยในปี 2559  มีเด็กและเยาวชนอายุต ่ากว่า 18 ปีลงมา กระท าผิด 30,356 คน เฉล่ียวนัละ 83 
คน  ร้อยละ 93  เป็นชาย เกือบร้อยละ 90 มีอายุ 15-18 ปี ท่ีเหลืออายุในช่วง 10-15 ปี  เป็นคดีเก่ียวกบัยาเสพติดมาก
อนัดบั1 ร้อยละ41 รองลงมาคือทรัพย ์ร้อยละ 20  ท าร้ายร่างกายร้อยละ 14  อาวุธและวตัถุระเบิดร้อยละ7 และพบว่า
แนวโนม้การก่อคดีซ ้ าของเด็กเพ่ิมข้ึนเพียงแค่ช่วง 3 ปี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 จากร้อยละ 12  ในพ.ศ.2555 เป็นร้อยละ 19 ใน
ปี 2558 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 20 ในปี 2559 โดยปริมาณคดีท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าความผิดซ ้ า ทั้งในฐานความผดิเดิม 
และฐานความผิดใหม่ท่ีมีโทษท่ีหนักกว่า อาจมีสาเหตุมาจาก เม่ือเด็กกระท าความผิด แมจ้ะมีความผดิทางอาญา แต่ก็
ไม่ตอ้งรับโทษตามท่ีมีกฎหมายบญัญติัไว ้ จึงอาจเป็นสาเหตุให้ถูกชกัจูง หลอกล่อ จา้งวาน หรือใชโ้อกาสของช่องว่าง
ทางกฎหมายนั้น ๆ ในการกลบัมากระท าความผิดซ ้ าอีก นอกจากน้ีพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2553 ยงัมีมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาทั้งในชั้นก่อนฟ้องตาม
มาตรา 86 และไดร้ะหว่างพิจารณาตามมาตรา 90 ช่วยในการคดักรองเด็กและเยาวชนท่ีตอ้งหาว่ากระท าผิดให้ไดรั้บ
การดูแลแกไ้ขเพ่ือหันเหออกจากกระบวนการยติุธรรมโดยมาตรา 84 และมาตรา 90 ก  าหนดมาตรการพิเศษแทนการ
ด าเนินคดีอาญาไวด้งัน้ี 
 มาตรา 86 ก  าหนดว่าในระหว่างการสอบสวนก่อนท่ีจะมีการฟ้องคดี ในคดีท่ีเด็กหรือเยาวชนตอ้งหาว่า
กระท าความผดิ ซ่ึงมีอตัราโทษอยา่งสูงให้จ  าคุกไม่เกินห้าปี ถา้เด็กหรือเยาวชนไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา
ถึงท่ีสุดให้จ  าคุกนั้น เด็กหรือเยาวชนส านึกในการกระท า และผูอ้  านวยการสถานพินิจพิจารณาโดยค านึงถึงขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบัเด็กหรือเยาวชนแลว้เห็นว่า มีโอกาสกลบัตนเป็นคนดีไดโ้ดยไม่ตอ้งฟ้องให้จดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูให้เด็ก
หรือเยาวชน เพ่ือปรับเปล่ียนความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน หรือชดเชยความเสียหายของผูเ้สียหาย หรือเพ่ือให้
เกิดความปลอดภยัแก่ชุมชนและสังคม เสนอต่อพนกังานอยัการให้ความเห็นชอบหากแผนกใดรับความเห็นชอบให้มี
การด าเนินการตามแผนพร้อมทั้งรายงานให้ศาลทราบ 
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 มาตรา 90 ก  าหนดเง่ือนไขท่ีเด็กหรือเยาวชนจะสามารถเข้าสู่กระบวนการของมาตรการพิเศษแทนการ
ด าเนินคดีอาญาชั้นพิจารณาว่า ตอ้งเป็นคดีท่ีเด็กหรือเยาวชนตอ้งหาว่ากระท าความผิดซ่ึงมีอตัราโทษอย่างสูงให้จ  าคุก
ไม่เกิน 20 ปี ถา้เด็กหรือเยาวชนไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก ในเวลาใด ๆ ก่อนมีค าพิพากษา 
หากเด็กหรือเยาวชนนั้นส านึกในการกระท า ผูเ้สียหายยินยอม โจทก์ไม่คดัคา้น พฤติการณ์แห่งคดีไม่เป็นภยัร้ายแรง
ต่อสังคมเกินสมควร ศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลบัตนเป็นคนดีได ้แลว้ผูเ้สียหายอาจไดรั้บการชดเชยเยยีวยาตาม
สมควร ศาลอาจมีค าสั่งให้จดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟู ให้เด็กหรือเยาวชนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัเสนอต่อศาล 
หากศาลเห็นชอบ ให้มีค าสั่งจ  าหน่ายคดีไวช้ัว่คราว กรณีมีการปฏิบติัตามแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูครบถว้น ศาลจะมี
ค าสั่งจ  าหน่ายคดีออกจากสารระบบความ โดยกฎหมายก าหนดให้สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องเป็นอนัละงบั 
 ทั้งน้ีเม่ือการพิจารณาคดีเสร็จส้ินแล้วในกรณีท่ีศาลเห็นว่าตามพฤติการณ์แห่งคดียงัไม่สมควรจะมีค า
พิพากษามาตรา 132 ยงัก  าหนดให้ศาลมีอ านาจออกค าสั่งให้ปล่อยตวัจ าเลยชั่วคราวหรือจะส่งตวัไปควบคุมไวย้งั
สถานท่ีใดท่ีหน่ึงชัว่คราวหรือจะใชว้ิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนไปพลางก่อนก็ไดห้ากเด็กหรือเยาวชนสามารถ
ปฏิบติัตามค าสั่งศาลในมาตรการดงักล่าวส าเร็จเด็กหรือเยาวชนก็จะถูกคดักรองออกจากกระบวนการยติุธรรมศาลจะมี
ค าสั่งยติุคดีโดยไม่ตอ้งมีค าพิพากษาและให้ถือว่าสิทธิน าคดีอาญามาฟ้องเป็นอนัระงบัไป 
 มาตรการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้เด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิ ไดรั้บการคุม้ครองมากยิง่ข้ึน อนัเป็นผลดี
ต่อเด็กและเยาวชนในการไดรั้บโอกาสให้กลบัตวัเป็นคนดีและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได ้โดยปราศจากการถูกตราหน้า 
ว่าเป็นอาชญากร แต่ในทางกลบักนั หากเด็กหรือเยาวชนเหล่าน้ีไดก้ระท าความผิดอาญาร้ายแรงแลว้ ยงัไดรั้บการ
คุม้ครองตามมาตรการดงักล่าวเหล่าน้ีอาจท าให้เด็กหรือเยาวชนฉกฉวยโอกาสจากความเป็นเด็กหรือเยาวชนท่ีไดรั้บ
การคุม้ครองตามกฎหมายเช่นน้ีกระท าความผดิมากข้ึน จนอาจเกิดเป็นการกระท าผดิติดนิสัย ไปท าผดิซ ้ า ๆ อีกอาจตก
เป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพ หรือองค์กรอาชญากรรม ท่ีรู้ว่าการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนจะไดรั้บการ
คุม้ครองดว้ยมาตรการพิเศษต่าง ๆ เหล่าน้ี อาจแสวงหาผลประโยชน์จากช่องทางดงักล่าว โดยใชเ้ด็กและเยาวชนให้
เป็นเคร่ืองมือในการกระท าความผิดอาญา และยงัรวมถึงกรณีการชักจูงเด็กและเยาวชนให้เขา้ร่วมในการกระท า
ความผดิโดยสมคัรใจ เพ่ือแลกเปล่ียนกบัค่าตอบแทนจ านวนหน่ึงดว้ย  
 ซ่ึงหากศาลเห็นว่า ลกัษณะของการกระท าความผดินั้นไม่น่าจะเกิดจากการกระท าของผูท่ี้ยงัเป็นเด็กเยาวชน 
ศาลมีเพียงมาตรา 97 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวพ.ศ. 2553 ให้โอนคดีไปยงัศาลท่ีมีอ  านาจพิพากษาคดีธรรมดาเท่านั้น โดยมีเง่ือนไขอยา่งกวา้ง ๆ ในการใช้
ดุลพินิจ คือ “เม่ือพิจารณาโดยค านึงถึงสภาพร่างกาย สภาพจิต สติปัญญา และนิสัยแลว้เห็นว่า ขณะกระท าความผดิ
หรือระหว่างพิจารณาผูก้ระท าความผิดมีสภาพเช่นเดียวกับบุคคลท่ีมีอายตุั้ งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป” จะเห็นว่ายงัขาด
หลกัเกณฑ์และขอบเขตท่ีชดัเจน เก่ียวกบัเง่ือนไขบางประการ เช่น อายุของเด็กหรือเยาวชน ขณะปรากฏตวัต่อหนา้
ศาลและเยาวชนและครอบครัว ความร้ายแรงของความผดิอาญาอีกทั้ง การตดัสิทธิบางประการเก่ียวกบัมาตรการพิเศษ
ท่ีใชแ้ทนการด าเนินคดีอาญา ไม่ว่าจะเป็นมาตรการพิเศษทั้งในชั้นเจา้หนา้ท่ี และในชั้นศาล อนัไดแ้ก่ มาตรการพิเศษ
แทนการด าเนินคดีอาญาก่อนฟ้องตามมาตรา 86 มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นพิจารณาตามมาตรา 90 
และมาตรการแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูก่อนมีค าพิพากษาตามมาตรา 132 อนัจะเป็นเคร่ืองมือให้ศาลน ามาประกอบการใช้
ดุลพินิจในการโอนคดีหรือไม่โอนคดี ไปพิจารณายงัศาลท่ีมีอ  านาจพิจารณาคดีธรรมดา  
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 ในส่วนของกฎหมายท่ีเก่ียวของกบัเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิในต่างประเทศนั้นไดมี้การวางหลกัใน
การคุม้ครองและควบคุมเด็กและเยาวชนไว ้ เช่น ในประเทศฝร่ังเศสและประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 ในประเทศฝร่ังเศส กฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนของฝร่ังเศสไดก้  าหนดช่วงอายุของความรับผิดทาง
อาญาไว ้โดยเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผดิอาญาในแต่ละช่วงอาย ุจะมีความรับผดิทางอาญาดงัน้ี 

1) เด็กหรือเยาวชนท่ีมีอายุต ่ากว่า 10 ปี การกระท าผิดของเด็กไม่ตอ้งไดรั้บโทษทางอาญา (แมว้่าประเทศ
ฝร่ังเศสจะถือว่าเด็กท่ีมีอายรุะหว่าง 8 ถึง 10 ปี มีความรู้ส านึกในการกระท าผิดแลว้ก็ตาม) แต่ให้ใชม้าตรการอ่ืน เช่น 
มาตรการป้องกนั มาตรการช่วยเหลือ มาตรการควบคุม และมาตรการให้การศึกษาอบรม และไดมี้การเปล่ียนไปเป็น
อนุญาตภายใตส้ถานการณ์ท่ีพิเศษให้ลงโทษทางอาญากบัเด็กอาย ุ10 ปี 

2) เด็กและเยาวชนท่ีมีอายุตั้งแต่ 10 ปี ถึง 13 ปี สามารถก าหนดมาตรการให้การศึกษา อบรม ถา้การลงโทษ
ไม่สอดคลอ้งกบัเด็กหรือเยาวชนอาจใชว้ิธีการกกัขงัภายในบา้นหรือสถานท่ีพิเศษส าหรับเยาวชน 

3) เด็กหรือเยาวชนท่ีมีอายตุั้งแต่ 13 ปี ถึง 16 ปี อาจจะมีการลงโทษทางอาญา โดยตอ้งค าพิพากษาให้ลงโทษ
จ าคุก แต่โทษท่ีจะลงนั้นเพียงก่ึงหน่ึงของอตัราโทษท่ีก าหนดส าหรับผูใ้หญ่ แต่เยาวชนจะไม่ถูกคุมขงัในเรือนจ า เวน้
แต่จะไดก้ระท าผดิอาญาท่ีร้ายแรง 

4) เด็กและเยาวชนท่ีมีอายตุั้งแต่ 16 ปี ถึง 18 ปี เม่ือตอ้งค าพิพากษาลงโทษจ าคุกอาจถูกคุมขงัในเรือนจ า และ
อาจไม่สามารถอาศยัขอ้อา้งในเร่ืองความเป็นเด็กหรือเยาวชนมาเป็นขอ้ยกเวน้ได้ 

การด าเนินคดีกบัเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดนั้น มีการใชก้ฎหมายอาญาส าหรับผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็ก
และเยาวชนโดยเฉพาะ โดยจดัให้ผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนไดรั้บการควบคุมเป็นการพิเศษ แต่ถา้เป็น
การกระท าท่ีร้ายแรงมาก ๆ จะไม่ไดรั้บการคุมครองท่ีเป็นพิเศษน้ี การพิจารณาพิพากษาคดี และการก าหนดโทษจะมี
ความรุนแรงแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัความรู้ส านึกในการกระท าผดิ โดยยดึหลกัว่า หากผูก้ระท าไม่รู้ส านึกในส่ิงท่ีกระท า
ก็จะตอ้งไดรั้บโทษนอ้ยกว่าผูท่ี้รู้ส านึกในการกระท าของตน 

ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลจะมุ่งคุม้ครองเด็กและเยาวชน โดยดูความเหมาะสมในแต่ละราย และในการ
อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่ง ตอ้งมีเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าผดิอยู่ดว้ย ค าพิพากษาหรือค าสั่งและวิธีการส าหรับเด็กและ
เยาวชนท่ีใชอ้ยู ่มีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 

1. มาตรการป้องกนั มาตรการช่วยเหลือ มาตรการควบคุม และมาตรการให้การศึกษาส าหรับเด็กท่ีอายตุ  ่า
กว่า 10 ปี 

2. มาตรการส่งเสริมและให้การศึกษา ใชส้ าหรับเด็กท่ีมีอาย ุ10 ถึง 13 ปี เท่านั้น 
3. การกกัขงัควบคุมตวั และการปล่อยตวัภายใตก้ารควบคุม ทั้งสองกรณี จะใชค้วบคู่กบัการให้การศึกษา 

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าผิดแต่ละราย และค านึงถึงมาตรการทางการศึกษา 
เน่ืองจาก เช่ือว่าการให้การศึกษาจะช่วงลดปัญหาการกระท าความผิดของเด็กได ้นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีการปล่อยตวั
ภายใตก้ารควบคุมดูแลหากศาลเห็นสมควร ศาลจะน ามาตรการลงโทษอ่ืน ๆ มาใชร่้วมกนัดว้ยก็ได ้ส่วนในกรณีกกัขงั
ควบคุมตวัศาลจะใชเ้ฉพาะในกรณีท่ีจ าเป็น เม่ือพิจารณาถึงสถานการณ์แวดลอ้มและบุคลิกภาพของเด็กหรือเยาวชนท่ี
กระท าความผดิแลว้เท่านั้น ทั้งน้ี จะตอ้งแยกการกกัขงัออกจากผูใ้หญ่ และจดัให้มีการจดัการศึกษาหรือฝึกอบรมเสมอ 

4. มาตรการไกล่เกล่ียประนีประนอม หรือชดเชยความผิด ถือเป็นมาตรการใหม่ท่ีน ามาใช้ หรือให้ศาล
สามารถสั่งให้ผูต้ ้องหาซ่ึงเป็นเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิด ได้มีโอกาสช่วยเหลือหรือกระท าการชดเชยทดแทน
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ความผดิต่อผูเ้สียหาย หรือท ากิจการท่ีมีลกัษณะเป็นบริการสาธารณะ หรือเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนไดมี้ส านึกในความผดิท่ีไดก้ระท าไป และเป็นการชดเชยความผดิดว้ย 

5. มาตรการจ าคุก ตั้งแต่มีการแกไ้ขกฎหมายใน ปี ค.ศ.2007 หากเยาวชนท่ีมีอายุ 16 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ได้
กระท าความผิดซ ้ าสองหรือมากกว่า หรือท่ีกระท าผิดอาญาร้ายแรง หรืออาจถูกศาลพิพากษาให้จ  าคุก โดยไม่อาจน า
ความเป็นเยาวชนมาอา้งต่อศาลได ้
 ในประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไดมี้การให้นิยามความหมายของ “เด็ก” และ “เยาวชน” ไวว้่า “เด็ก” 
(Youth) หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 14 ปี แต่ยงัไม่ถึง 18 ปี “เยาวชน” (Young Adult) หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 
18 ปี แต่ยงัไม่ถึง 21 ปี โดยเด็กและเยาวชนจะมีความรับผดิทางอาญา ก็ต่อเม่ือขณะกระผดินั้น มีจิตใจและเชาวปั์ญญา 
ถึงขั้นมีความรู้สึกผิดชอบและสามารถบงัคบัตนเองได ้หากจิตใจและเชาวปั์ญญา ยงัไม่ถึงขั้นท่ีมีความรู้สึกผิดชอบ
และสามารถบงัคับตนเองได้ จะไม่มีความรับผิดทางอาญา แต่ศาลมีอ านาจใช้มาตรการให้อยู่ในความดูแลของ
ครอบครัวหรือผูป้กครอง 
 โดยในส่วนของค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลคดีเด็กและเยาวชนเยอรมนั จะมีอยู ่2 วิธีคือ การใชม้าตรการ
ควบคุม และ มาตรการทางวินัย โดยหากการใชม้าตรการควบคุมไม่เหมาะสมกบัการกระท าความผิด อาจมีการใช้
มาตรการทางวินยั หรือมาตรการลงโทษทางอาญาส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท า ซ่ึงมาตรการทางวินยั หรือมาตรการการ
ลงโทษทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนจะถูกงดหากผูก้ระท าความผิดเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลบ าบดัรักษา
อาการทางจิตหรือในสถานบ าบดัอาการติดยาซ่ึงท าให้การลงโทษโดยผูพิ้พากษาไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป 
 ในส่วนของมาตรการการลงโทษทางอาญา (Penalty) ศาลจะใช้มาตรการการลงโทษจ าคุกกับผูก้ระท า
ความผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน ต่อเม่ือศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระท านั้ นแสดงให้เห็นว่าเด็กหรือเยาวชนมี
แนวโน้มท่ีจะกระท าผิดอีกหากไม่ถูกลงโทษ และการใชม้าตรการควบคุมหรือมาตรการทางวินัยยงัไม่เพียงพอ หรือ
ในกรณีท่ีความผิดดงักล่าวมีลกัษณะร้ายแรง โดยมีโทษจ าคุกอย่างต ่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 5 ปี หากเป็นการกระท า
ความผดิอาญาร้ายแรง โทษจ าคุกอยา่งสูงจะเพ่ิมข้ึนเป็นสูงสุด 10 ปี (โดยไม่น าโทษท่ีก าหนดไวส้ าหรับความผดินั้นใน
กฎหมายอาญามาใชบ้งัคบักบัเด็กและเยาวชน)  แต่ไม่ว่าจะไดรั้บโทษจ าคุกแบบใดก็ตาม ตอ้งมีการให้การศึกษาแก่เดก็
และเยาวชนควบคู่กนัไปดว้ยเสมอ 

   
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 ลกัษณะกฎหมายของไทยท่ีน ามาใชก้บัการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนนั้น เป็นกฎหมายท่ีไม่ไดมี้
วตัถุประสงคท่ี์จะมุ่งเนน้ไปในการลงโทษ แต่เป็นไปในลกัษณะของการมุ่งแกไ้ข ฟ้ืนฟู และเยยีวยาพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชน รวมทั้งมุ่งให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดไดมี้โอกาสปรับปรุงตวัเพ่ือกลบัมาเป็นคนดีของ
สังคมต่อไปในอนาคตอย่างไม่มีข้อจ ากดั ท  าให้เม่ือน ากฎหมายท่ีมีลกัษณะดังกล่าวมาบงัคบัใช้ กลับเป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีจะกลบัมากระท าความผดิซ ้ า เพราะกฎหมายท่ีมีอยู ่ ไม่ไดมี้มาตรการท่ีจะท าให้เด็ก
และเยาวชนท่ีกระท าความผดิเกิดความหลาบจ า และเกรงกลวัท่ีจะกระท าความผดิ รวมทั้งมีการเหตุลดหยอ่นผอ่นโทษ
หลากหลาย และกฎหมายท่ีมีอยู่ ไม่สามารถท่ีจะแยกเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดซ ้ าออกจากเด็กและเยาวชนท่ี
กระท าความผดิคร้ังแรกได ้ จึงท าให้เกิดการขาดประสิทธิภาพของการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผิด
ของเด็กและเยาวชน ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะช่องว่างของกฎหมายท่ีมีอยูไ่ด ้ดงัต่อไปน้ี  



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  260 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 1. กฎหมายท่ีมีอยู่ มีลกัษณะท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพสังคมในปัจจุบนั มีความล่าหลงั มีความไม่ชดัเจน ซ่ึง
จากประมวลกฎหมายอาญาในส่วนท่ีน ามาบงัคบัใชก้บัเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิ ไม่ว่าจะเป็น การก าหนดโทษ
ท่ีจะลดแก่เด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดโดยใชก้ารก าหนดอายุ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73 ถึง 75 ซ่ึง
หากเรากลบัมาพิจารณาสภาพของเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดในประเทศไทยแลว้ จะพบว่า เด็กและเยาวชนท่ี
กระท าความผิด มีฐานของอายุเฉล่ียท่ีน้อยลงเร่ือย ๆ แต่กลบัมีพฤติกรรมของการกระท าความผิดท่ีรุนแรงข้ึน จาก
ขอ้มูลดงักล่าว ท าให้เห็นว่า การก าหนดโทษจะค านึงเพียงอายขุองเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดเพียงอย่างเดียว
ไม่ได ้ตอ้งค านึงถึงสภาพจิตใจของเด็กและเยาวชน พฤติการณ์ท่ีเด็กและเยาวชนไดก้ระท าลง ความถ่ีของการกระท า
ความผดิ มาประกอบดว้ย เน่ืองจาก โทษท่ีเด็กและเยาวชนไดรั้บนั้น ไม่เหมาะสมกบัความผดิท่ีไดก้ระท าลงไป 
 นอกจากน้ีในส่วนของการพิจารณาคดีท่ีน ามาใช้ ก็เป็นการการพิจารณาคดีท่ีไม่มีการแยกกระบวนการ
ด าเนินคดีของเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดซ ้ าออกจากกระบวนการการด าเนินคดีของเด็กและเยาวชนท่ีกระท า
ความผดิคร้ังแรก ผลคือเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิซ ้ ากลบัไดรั้บการคุม้ครองสิทธิตามกฎหมายอยา่งเท่ากันกบั
เด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิคร้ังแรก และหากเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิซ ้ าและเด็กและเยาวชนท่ีกระท า
ความผิดคร้ังแรกไดม้าอยู่ร่วมกนั ทั้งในสถานพินิจ หรือศูนยฝึ์กอบรมเด็กและเยาวชน อาจท าให้เกิดการแลกเปล่ียน
ความรู้ ช่องว่างต่าง ๆ ตามกฎหมายท่ีไดรั้บ และอาจท าให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบได ้ ซ่ึงไดมี้งานวิจยัรับรองว่ายิ่ง
คนถูกควบคุมในสถานท่ีควบคุมนานเท่าไหร่ โอกาสท่ีกระท าผิดซ ้ ายิ่งสูงข้ึนเป็นเงาตามตัว และการน าผูก้ระท า
ความผิดเล็กน้อยไปควบคุมตวัปะปนกับผูก้ระท าความผิดซับซ้อนรุนแรง แนวโน้มท่ีผูก้ระท าความผิดเล็กน้อยจะ
เรียนรู้พฤติกรรมจากผูก้ระท าความผดิซบัซอ้นรุนแรงยอ่มมีมากข้ึน 
 2. กฎหมายท่ีมีอยู ่ มีลกัษณะมุ่งตีความตามตวัอกัษร เพ่ือคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิด
อยา่งเคร่งครัด จากขอ้มูลบทสัมภาษณ์ขา้งตน้ พบว่า การส่งตวัเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิไปฝึกและอบรม เป็น
วิธีการท่ีศาลชั้นตน้ใชล้งโทษเด็กและเยาวชนแทนการลงโทษทางอาญา จึงไม่เป็นการลงโทษจ าคุก ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 18 ท าให้เม่ือเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดกลบัมากระท าความผดิซ ้ าอีกคร้ัง จึงไม่สามารถ
ใชม้าตรการบวกโทษ เพ่ิมโทษ นบัโทษต่อ มาใชไ้ด ้ทั้ง ๆท่ีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิและถูกส่งตวัไปยงัท่ีฝึก
และอบรมนั้น สามารถรู้ไดอ้ย่างแน่ชดัว่าเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดนั้ น ตอ้งเป็นการกระท าความผิดอย่าง
ร้ายแรงหรือกระท าความผดิในคดีอุกฉกรรจ ์ซ่ึงเม่ือพน้โทษออกมากลบัไม่มีมาตรการใด ๆ ท่ีจะเพ่ิมความเขม้งวดของ
โทษท่ีจะลงเพ่ือให้เด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดินั้นเกิดความเข็ดหลาบ ซ่ึงการตีความกฎหมายท่ีเคร่งครัดแบบน้ี
แสดงให้เห็นไดช้ัดว่าเรายงัขาดกฎหมายท่ีจะน ามาใช้ลงโทษเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดซ ้ าอยู่ จึงขอเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองดงัต่อไปน้ี 
 1. ควรมีการแกไ้ขกฎหมายใน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75   กรณีของเยาวชนท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปี แต่ยงั
ไม่ถึง 18 ปี บริบูรณ์ ไดก้ระท าการท่ีกฎหมายบญัญติัเป็นความผดิ โดยศาลจะตอ้งพิจารณาถึงความรู้ผดิชอบและส่ิงอ่ืน
ทั้งปวงเก่ียวกบับุคคลผูน้ั้ น ว่าควรจะมีการพิพากษาลงโทษบุคคลผูท่ี้กระท าผิดนั้นหรือไม่ โดยหากศาลเห็นว่าไม่
สมควรลงโทษ ก็ให้ใชม้าตรการลงโทษส าหรับเด็กและเยาวชน หรือถา้ศาลเห็นสมควรพิพากษาลงโทษ ศาลจะตอ้งลง
มาตราส่วนโทษท่ีก าหนดไวส้ าหรับความผดิลงก่ึงหน่ึง โดยควรมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในกรณีท่ีเป็นการกระท าความผิด
ซ ้ าในฐานความผิดเดิม หรือ ในฐานความผิดใหม่ท่ีมีโทษหนักกว่า  ควรก าหนดให้ศาลมีอ านาจใชดุ้ลพินิจพิพากษา
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ลงโทษ โดยไม่จ าตอ้งลดโทษลงก่ึงหน่ึงก็ได ้เพ่ือเป็นการเพ่ิมมาตรการการลงโทษอยา่งเขม้งวด เพ่ือให้เกิดความหลาบ
จ าและเกรงกลวัต่อการถูกลงโทษ  
 2. ควรมีการแกไ้ขกฎหมายใน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76   กรณีของเยาวชนท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปี แต่ยงั
ไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ ไดก้ระท าการท่ีกฎหมายบญัญติัเป็นความผดิ โดยหากศาลเห็นว่าสมควรพิพากษาลงโทษ ศาลอาจ
ลงมาตราส่วนโทษท่ีก าหนดไวส้ าหรับความผดิลง หน่ึงในสามหรือก่ึงหน่ึงก็ได ้โดยควรมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในกรณีท่ี
เป็นการกระท าความผดิซ ้ า ในฐานความผดิเดิม หรือ ในฐานความผดิใหม่ท่ีมีโทษหนกักว่า ให้ศาลมีอ านาจใชดุ้ลพินิจ
พิพากษาลงโทษ โดยไม่จ าตอ้งลดโทษลงก็ได ้เพ่ือเป็นการเพ่ิมมาตรการการลงโทษอย่างเขม้งวด เพ่ือให้เกิดความ
หลาบจ าและเกรงกลวัต่อการถูกลงโทษ หรืออาจมีการน าการบวกโทษ เพ่ิมโทษ นบัโทษต่อมาใช ้ เพ่ือเป็นการก าราบ
ไม่ให้เยาวชนผูน้ั้นกลบัมากระท าความผดิซ ้ าอีก 
 3. ควรมีการแก้ไขกฎหมายในเร่ืองการโอนคดีตามพระราชบญัญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ในมาตรา 97 วรรค 2 โดยในกรณีของการโอนคดีนั้น กฎหมายมกัจะ
น าไปใชใ้นกรณีผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเยาวชนอายุค่อนขา้งสูง เช่น เกิน 16 ปีข้ึนไป และกระท าความผิดร้ายแรง  
ซ่ึงลกัษณะพฤติการณ์กระท าผิดมีลกัษณะไตร่ตรองวางแผนเป็นอย่างดี โดยควรมีการแกไ้ขในกรณีเป็นบุคคลท่ีมี
เกณฑอ์ายท่ีุต ่ากว่าท่ีไดว้างหลกัไว ้แต่ถา้ศาลพิจารณาแลว้เห็นว่าในขณะกระท าความผดิมีสภาพเช่นเดียวกบับุคคลท่ีมี
อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป หรือ ในระหว่างการพิจารณามีสภาพเช่นเดียวกบับุคคลท่ีมีอายตุั้ งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึน
ไป และมีพฤติการณ์ท่ีเป็นการกระท าความผิดซ ้ า ในฐานความผดิเดิม หรือ ในฐานความผิดใหม่ท่ีมีโทษหนกักว่า ให้
ศาลมีอ านาจพิจารณาการลงโทษ โดยการโอนคดีเหล่านั้นไปยงัศาลอาญาปกติท่ีไม่ใชศ้าลเยาวชนและครอบครัวได ้
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มาตรการการเยียวยาผู้เสียหายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย 
กรณศึีกษา: การเยยีวยาความเสียหายทางจิตใจ 

MEASURES OF REMEDIES FOR VICTIMS CAUSED BY UNSAFE 
PRO DUCTS CASE STUDY: REMEDIES FOR MENTAL DAMAGE 

กลุธิดา วเิชียรโชติ1 และ ญาดา กาศยปนันทน์2 
1 หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต และหลกัสูตรนิตศิาสตรดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจะศึกษาถึงมาตรการการเยยีวยาผูเ้สียหายอนัเกิดจากสินคา้ไม่ปลอดภยั โดยการ

เยียวยาผูเ้สียหายดา้นความเสียหายทางจิตใจ ซ่ึงปัจจุบนัน้ีตามสภาพสังคมความเป็นอยู่และเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลาการคา้ขายระหว่างประเทศนั้น มีการเปิดการคา้แบบเสรีมากข้ึน  จึงท าให้ผูป้ระกอบการหรือผูผ้ลิตบางราย
มีการเอาเปรียบผูบ้ริโภคมากข้ึน ซ่ึงประเทศไทยได้มีการกฎหมายบงัคับใช้เพ่ือเอาผิดกับผูป้ระกอบการ รวมถึง
พระราชบญัญติัว่าดว้ยสินคา้ไม่ปลอดภยั แต่ปัจจุบนัการผลิตเคร่ืองส าอางค์หรือผลิตภณัฑ์ความสวยความงามบาง
ชนิดมีกระบวนการการผลิตท่ีสับซอ้น และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตมีเป็นจ านวนมาก หรือจึงท าให้เขา้ถึงผูผ้ลิต
หรือผูป้ระกอบการโดยตรงค่อยขา้งล าบาก และปัจจุบนัการผลิตเคร่ืองส าอางค์อาจจะมีสารเคมีหรือสารตอ้งห้าม  
ในส่วนผสมมากเกินมาตรฐานท่ีกฎหมายไดก้  าหนดไว ้ จึงท าให้ผูบ้ริโภคไดอ้นัตรายจากผลิตภณัฑด์งักล่าว  ดงันั้น 
จึงจะเห็นไดว้่าหากผูบ้ริโภคไดอ้นัตรายจากการบริโภคผลิตภณัฑ์ดงักล่าวและท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความเกิดเสียหาย  
จึงควรมีมาตรการท่ีจะรองรับท่ีเยยีวยาผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความเสียหายจากสินคา้ไม่ปลอดภยั 

 จากการศึกษาผูศึ้กษาไดเ้สนอแนวทางการแกไ้ขปั้ญหาทางกฎหมายในการเยียวยาความเสียจากสินคา้ไม่
ปลอดภยั โดยผูศึ้กษาไดน้ าหลกักฎหมายต่างประเทศมาปรับใชเ้พ่ือพฒันากฎหมายของประเทศไทยให้เหมาะสมกบั
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั เพ่ือให้ความเป็นธรรมและเพ่ือคุม้ครองแก่ผูบ้ริโภคเพ่ือให้ไดรั้บความเยยีวยาความเสียหาย
อนัเกิดจากการใชสิ้นคา้ไม่ปลอดภยั โดยให้ผูเ้สียหายไดก้ลบัคืนสู่สภาพเดิมให้ไดม้ากท่ีสุด โดยวินิจฉยัตามพฤติการณ์
และความร้ายแรงต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน โดยก าหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนเพ่ือสะดวกแก่การพิจารณาและ
ประหยดัเวลามากข้ึน และการพฒันาปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดต่อความช ารุดบกพร่องหรือความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้นั้นยอ่มเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและสังคมโดยรวม 
ค าส าคญั: , สินคา้ไม่ปลอดภยั, ผูเ้สียหาย,ความเสียทางจิตใจ,เคร่ืองส าอางค ์
 

ABSTRACT 
This independence study aims to study the measure to relieve damage resulting from the unsafe product 

through the mental remedy. Nowadays, the social and economic of Thailand is unstable as well as the impact of 
international trade due to the Free Trade, as a result, the entrepreneurs or the producers use this opportunity in taking 
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advantage of their customers without being afraid of the law especially the Liability for Damage Arising from Unsafe 
Products Act B.E. 2551. At this time, not only the production of some cosmetics and beauty products is a complex 
process but also has a lot of people involved in its production, Therefore, it’s hard to directly access to the 
entrepreneurs or the producers. In addition, the producers may use chemicals or prohibited substances as a part of 
ingredients in a higher quantity than the standard substance allowed by law, so the consumers unavoidably affected 
by this unsafe product. According to this damage, it should provide an effective measure to support and relieve the 
consumers suffered from an unsafe product.  

According to the study, the researcher has reviewed the legal solutions concerning the relief of damage 
from the unsafe product by using the international law to promote the Thai law in order to sort with the current 
economic condition, protect, relieve including give fair treatment to the customers. Moreover, it’s necessary to clearly 
define the measure which will simplify the consideration and avoid the waste of time. In conclusion, the development 
and the improvement of the law concerning the liability of the unsafe product will benefit the national economic 
system and the whole society as well. 
Keywords: : UNSAFE PRODUCTS, SUFFERER, MENTAL DAMAGE, MAKE UP   
 
1. บทน า 

ปัจจุบนัน้ีปัญหาการขายสินคา้หรือผลิตภณัฑ์บางประเภท  เช่นประเภทเวชส าอางหรือเคร่ืองส าอางค ์เช่น
SKIN CARE, BRUSH, EYESHADOW, LIP,FOUNDATION ซ่ึงปัญหาท่ีพบบ่อยในปัจจุบนัน้ีคือ ผูป้ระกอบการบาง
รายปลอม แปลงเลขจดแจง้หรือฉลากภาษาไทย รวมทั้งยงัใส่สารเคมีเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงปัญหาดงักล่าวจะ
น าไปสู่สินคา้นั้นเป็นสินคา้ไม่ปลอดภยัหรือเป็นสินคา้ท่ีไม่มีคุณภาพ  รวมทั้งถา้เกิดความเสียหายจะมีผลกระทบต่อ
จิตใจของผูเ้สียหายนั้นเอง โดยเฉพาะผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเฉพาะท่ีใชห้นา้ตาท ามาหากินหรือใชห้น้าตาประกอบอาชีพ
เพ่ือหาเล้ียงดูครอบครัว จึงจะท าให้มีผลกระทบโดยตรงกรณีท่ีเกิดความเสียหายดงักล่าว 

ความเสียหายทางจิตใจเป็นความเสียหายท่ีกระทบกระทัง่จิตใจอันเป็นนามธรรม คือ ส่ิงท่ีไม่ใช่ตัวเงิน  
เป็นความเสียหายท่ีผูเ้สียหายตอ้งประสบปัญหาตามความเป็นจริง ไดแ้ก่ ความเศร้าโศกเสียใจ ความเจ็บปวดทุกข์
ทรมาน เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บความเสียหายทางจิตใจอนัเกิดข้ึนจากการใชห้รือบริโภคสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 

ปัจจุบนัแมว้่าจะมีพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551  
เพ่ือจะแกไ้ขปัญหาความเสียหายท่ีเกิดจากสินคา้ไม่ปลอดภยัเพ่ือหาทางแกไ้ขปัญหาเยยีวยาให้แก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงเกิดจาก
ท่ีผูผ้ลิตสินคา้หรือผูป้ระกอบการบางรายผลิตสินคา้ต่าง ๆรวมทั้งการผลิตท่ีลดตน้ทุน โดยมิไดค้  านึงถึงความปลอดภยั
ของผูบ้ริโภคแต่อยา่งใด บางคร้ังจึงท าให้สินคา้หรือผลิตภณัฑไ์ม่มีคุณภาพหรือมาตรฐานมากเพียงพอ ซ่ึงส่งผลท าให้
ผูบ้ริโภคไดรั้บผลกระทบหรือความเสียหายจากการบริโภคสินคา้นั้น และการท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
จากสินคา้ไม่ปลอดภยั การท่ีผูบ้ริโภคจะพิสูจน์ค่าเสียหายเป็นการยากท่ีจะพิสูจน์ถึงสาเหตุต่าง ๆ เพราะพยานหลกัฐาน
ทั้งหมดอาจอยูท่ี่ผูป้ระกอบการหรือผูผ้ลิตซ่ึงท าให้การพิสูจน์เป็นส่ิงท่ีท  ายาก  ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงไม่ไดรั้บการเยยีวยา
ค่าเสียหายตามเป็นจริงและไม่เป็นธรรม 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  265 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ดงันั้นวิจยัเล่มน้ีจึงมุ่งเน้นเพ่ือหาแนวทาง มาตรการทางกฎหมายและแนวทางการเรียกร้องค่าเสียหายทาง
จิตใจของผูบ้ริโภคจากสินค้าไม่ปลอดภัย โดยศึกษาเทียบเคียงกฎหมายต่างประเทศ มาปรับใช้กับกฎหมายไทย   
เพ่ือ ก าหนด แกไ้ข ปรับปรุง ในการเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดจากสินคา้ไม่ปลอดภยัให้เกิดความเป็นธรรมและชดัเจน
มากท่ีสุด 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1)  เพ่ือศึกษาประวติัความเป็นมา ความคิด ทฤษฎี วตัถุประสงค์ การก าหนดค่าเสียหายหรือการก าหนด 
ค่า สินไหมทดแทนอนัเกิดจากความเสียหายทางจิตใจ 

2)  เพ่ือศึกษาความคิด ทฤษฎี หรือการก าหนดค่าเสียหายทางจิตใจของประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายจารีต   
ประเพณีหรือประเทศท่ีใชร้ะบบประมวลกฎหมายหรือการก าหนดค่าเสียหายทางจิตใจ ผลดีหรือผลเสีย ของการน า
ความคิดและทฤษฎีของการก าหนดค่าเสียหายมาปรับใชใ้นกฎหมายไทย 

3) เพ่ือช้ีให้เห็นว่าหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายไทยท่ีบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนั
เป็นบทบญัญติัท่ีเหมาะสม และสามารถชดเชยเยยีวยาความเสียหายให้แก่ผูเ้สียหายไดอ้ยา่งแทจ้ริงและยติุธรรมหรือไม่ 

4)  เพ่ือเสนอแนะแนวทางการน าแนวคิดเร่ืองค่าเสียหายต่อจิตใจมาปรับใชใ้นเร่ืองการก าหนดค่าสินไหม
ทดแทนอนัเกิดจากสินคา้ไม่ปลอดภยัในประเทศไทยอย่างเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ต่อการก าหนดค่าเสียหาย ให้มี
ความเป็นธรรม ตลอดจนท าให้ผูก้ระท าความผดิไดรั้บการลงโทษตามสมควรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
3. การด าเนินการวจิัย 

ในการท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีใชว้ิธีการศึกษาในเชิงเอกสาร(Documentary Research) โดยจะศึกษา วิเคราะห์ 
ค้นควา้จากต ารากฎหมายภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ร่างกฎหมาย บทความ ส่ือส่ิงพิมพ์ ความคิดเห็นของ
นักวิชาการ งานวิจยัวิทยานิพนธ์ และการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) และกฎหมาย
ฉบบัอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน ามาประกอบในการเปรียบเทียบ กับศึกษาถึงแนวทางของค าพิพากษาศาลฎีกาซ่ึงเป็น
แนวทางในการปฏิบติัประกอบการศึกษาดว้ยเช่นกนั 

 
4. ผลการวจิัย 

 จากการศึกษาพบว่า  พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ.2522  มีหลกัการและเหตุผล  เพ่ือให้มี
ระบบวิธีพิจารณาคดีท่ีเอ้ือต่อการใชสิ้ทธิเรียกร้องของผูบ้ริโภคเพ่ือให้ผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความเสียหายไดรั้บการเยยีวยา
ดว้ยความรวดเร็ว ประหยดั และมีประสิทธิภาพ โดยท่ีผูบ้ริโภคไม่ตอ้งพิสูจน์ถึงขอ้เท็จจริงต่างๆ ซ่ึงไม่อยู่ในความรู้
เห็นของตนเองอนัเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภคขณะเดียวกนัเป็นการส่งเสริมให้ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้หันมาให้
ความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพของสินคา้และบริการให้ดียิง่ข้ึนอนัเป็นการยกระดบัชีวิตของประชาชนอีกทางหน่ึง 

 เน่ืองจากปัจจุบนัน้ีการเสนอสินคา้และบริการต่าง ๆ ต่อประชาชนนบัวนัแต่จะเพ่ิมมากข้ึนผูป้ระกอบธุรกิจ
การคา้และผูท่ี้ประกอบธุรกิจโฆษณาไดน้ าวิชาการในทางการตลาดและทางการโฆษณามาใชใ้นการส่งเสริมการขาย
สินคา้และบริการ ซ่ึงการกระท าดงักล่าวท าให้ผูบ้ริโภคตกอยู่ในฐานะท่ีเสียเปรียบ เพราะผูบ้ริโภคไม่อยู่ในฐานะท่ี
ทราบภาวะตลาด และความจริงท่ีเก่ียวกบัคุณภาพและราคาของสินคา้และบริการต่างๆ ได้อย่างถูกต้องทนัท่วงที 
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นอกจากนั้นในบางกรณีแมจ้ะมีกฎหมายให้ความคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภคโดยการก าหนดคุณภาพและราคาของ
สินคา้และบริการอยู่แลว้ก็ตาม แต่การท่ีผูบ้ริโภคแต่ละรายจะไปฟ้องร้องด าเนินคดีกบัผูป้ระกอบธุรกิจการคา้หรือผู ้
ประกอบธุรกิจโฆษณาเม่ือมีการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภค ยอ่มจะเสียเวลาและค่าใชจ่้ายเป็นการไม่คุม้ค่า และผูบ้ริโภค
จ านวนมากไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะสละเวลาและเสียค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีได ้และในบางกรณีก็ไม่อาจระงบัหรือยบัย ั้ง
การกระท าท่ีจะเกิดความเสียหายแก่ผูบ้ริโภคไดท้นัท่วงที สมควรมีกฎหมายให้ความคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภคเป็น
การทัว่ไป โดยก าหนดหน้าท่ีของผูป้ระกอบธุรกิจการคา้และผูป้ระกอบธุรกิจโฆษณาต่อผูบ้ริโภค เพ่ือให้ความเป็น
ธรรมตามสมควรแก่ผูบ้ริโภค ตลอดจนจดัให้มีองค์กรของรัฐท่ีเหมาะสมเพ่ือตรวจตรา ดูแล และประสานงานการ
ปฏิบติังานของส่วนราชการต่าง ๆ ในการให้ความคุม้ครองผูบ้ริโภค  

กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค ไดบ้ญัญติัสิทธิของผูบ้ริโภคได ้5 ประการคือ 
1) สิทธิท่ีจะไดรั้บข่าวสาร รวมทั้งค าพรรณาคุณภาพท่ีถูกตอ้งและเพียงพอเก่ียวกบัสินคา้และบริการ เพ่ือการ

พิจารณาเลือกซ้ือสินคา้หรือรับบริการอยา่งถูกตอ้ง ท าให้ไม่หลงผดิในคุณภาพสินคา้และบริการ 
2) สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกสินคา้และบริการโดยปราศจากการชกัจูงก่อนตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
3) สิทธิท่ีจะไดรั้บความปลอดภยัจากการใชสิ้นคา้หรือบริการสินคา้ท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานเหมาะสม

แก่การใช ้ไม่ก่อให้เกิดอนัตรายแก่ร่างกายหรือทรัพยสิ์น ในกรณีท่ีใชต้ามค าแนะน าของผูผ้ลิต 
4) สิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย อนัหมายถึง สิทธิท่ีจะไดรั้บการคุม้ครอง และชดใช้

ค่าเสียหาย เม่ือมีการละเมิดสิทธิผูบ้ริโภค 
นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีของผูบ้ริโภค โดยไม่ขดัต่อกฎหมาย    หน้าท่ีของผูบ้ริโภคท่ีควร

ปฏิบติั คือ  
1) ผูบ้ริโภคตอ้งใชค้วามระมดัระวงัตามสมควรในการซ้ือสินคา้หรือรับบริการ เช่น ตรวจสอบฉลากแสดง

ราคาและปริมาณ ไม่หลงเช่ือในค าโฆษณาคุณภาพสินคา้ 
2) การเขา้ท าสัญญาผกูมดัการตามกฎหมาย โดยการลงมือช่ือ ตอ้งตรวจสอบความชดัเจนของภาษาท่ีใชต้าม

สัญญาให้เขา้ใจรัดกุม หรือควรปรึกษาผูรู้้ทางกฎหมายหากไม่เขา้ใจ 
3) ขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีตอ้งการให้มีผลบงัคบัใช ้ควรท าเป็นหนงัสือและลงลายมือช่ือผูป้ระกอบธุรกิจดว้ย 
4) ผูบ้ริโภคมีหนา้ท่ีเก็บหลกัฐานไว ้เพ่ือประโยชน์ในการเรียกร้องค่าเสียหาย 
5) เม่ือมีการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคควรด าเนินการเรียกร้องต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือต่อ

คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 
โดยวิจยัเห็นว่า พบว่า  พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ.2522 ยงัคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความ

เสียหายยงัไม่เพียงพอเท่าท่ีควรส่วนมากคุม้ครองผูบ้ริโภคสามารถแบ่งออกได ้2ประเภท คือ 
1) กฎหมายคุม้ครองเพ่ือท่ีจะให้ผูบ้ริโภคมีความปลอดภยัในการบริโภคสินคา้และรับบริการ 
2) กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคเพ่ือท่ีจะให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความเป็นธรรมในการบริโภคสินคา้และรับบริการ  

ดังนั้ นจะเห็นได้ว่า พระราชบญัญัติคุ ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ยงัไม่คุ้มครองรวมไปถึงผูเ้สียหายท่ีได้รับความ
เสียหายจากสินคา้โดยตรง  ผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความเสียหายจ าเป็นตอ้งน า พระราชบญัญติัความรับผดิต่อความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ 2551 มาปรับใชห้รือเป็นมาตาการเยยีวยาผูเ้สียหาย 
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โดยประเทศไทยไดมี้การร่างกฎหมายความรับผิดในผลิตภณัฑ์ “Product Liability Law”  เป็นช่ือท่ีใชเ้รียก
กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ไม่ปลอดภยัในประเทศไทย  และก่อนท่ีจะมีการประกาศใช้
พระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ.2551  ซ่ึงกฎหมายความรับผิดใน
ผลิตภณัฑ์ คือ กฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีการขายในเชิง
พาณิชยแ์ละผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้ นก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย หรือทรัพยสิ์น ซ่ึงเป็นเหตุท าให้ผลิตภณัฑ์
ดงักล่าวมีขอ้บกพร่อง (Defective Roducts)  หรือตวัผลิตภณัฑด์งักล่าวแสดงถึงลกัษณะของสินคา้ผดิไปจากความเป็น
จริงมาก (Falsely Represented) โดยกฎหมายรับผดิในผลิตภณัฑ์น้ีไดมี้การน ามาปรับใชใ้นการเรียกร้องค่าเสียหายเม่ือ
มีความเสียหายเกิดข้ึนซ่ึงจะมีการก าหนดความรับผิดในทางกฎหมายของผูป้ระกอบการและผูเ้ก่ียวข้องในความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากผลิตภัณฑ์ท่ีบกพร่องและการแสดงท่ีผิดพลาดเก่ียวกับความปลอดภัยหรือสมรรถภาพ
ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑน์ั้นดว้ย  

กฎหมายความรับผดิต่อความเสียหายจากสินคา้ไม่ปลอดภยัท่ีเกิดจากสินคา้ไม่ปลอดภยั “Product Liability ”  
ในประเทศไทยจะเห็นไดว้่ามีความส าคญัเป็นอย่างมากเพ่ือคุม้ครองผูบ้ริโภคหรือการควบคุมการผลิตสินคา้ให้ได้
มาตรฐานท่ีวางไว ้และหากเกิดความเสียหายจากสินค้าไม่ปลอดภัยนั้ นจะไดมี้มาตรการทางกฎหมายมาเยียวยา
ผูบ้ริโภค  และการออกกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัยซ่ึงอยู่ภายใต้  
พระราชบญัญติัความรับผดิต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ 2551 ไดมี้ขอ้สรุปท่ีเป็นสาระส าคญั
ดงัน้ี คือ 

1) การก าหนดให้ผูป้ระกอบการตอ้งรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีตนผลิต หรือน าเขา้เพ่ือ
จ าหน่าย ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือไม่ก็ตาม 

2) ก าหนดให้ผูป้ระกอบการเป็นผูพิ้สูจน์ว่าความเสียหายมิไดเ้กิดจากความบกพร่องของสินคา้ของตน 
3) ก าหนดอายคุความการใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าเสียหายให้แตกต่างจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย  ์
4) ก  าหนดให้การฟ้องคดีไดรั้บการยกเวน้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง และก าหนดให้คณะกรรมการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคและองคก์รเอกชนตามกฎหมายว่าดว้ยคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นผูร้้องคดีแทนได ้ 
ดงันั้นเม่ือเกิดความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ไม่ปลอดภยั ไดมี้บรรทดัฐานท่ีเหมาะสมและเป็นมาตรการ

ทางกฎหมายท่ีเหมาะสมเพ่ือมาเยียวยาผูบ้ริโภคให้แก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงพระราชบญัญัติความรับผิดต่อความเสียหาย  
ท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ 2551 โดยท่ีสินค้าในปัจจุบันไม่ว่าจะผลิตภายในประเทศหรือน าเข้า  
มีกระบวนการผลิตท่ีใชค้วามรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงข้ึนเป็นล าดบั การท่ีผูบ้ริโภคจะตรวจพบว่า
สินคา้ไม่ปลอดภยักระท าไดย้าก เม่ือผูบ้ริโภคน าสินค้าท่ีไม่ปลอดภัยไปใชอ้าจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย 
สุขภาพ อนามยั จิตใจ หรือทรัพยสิ์นของผูบ้ริโภคหรือบุคคลอ่ืนได ้แต่การฟ้องคดีในปัจจุบนัเพ่ือเรียกค่าเสียหายมี
ความยุง่ยาก เน่ืองจากภาระในการพิสูจน์ถึงความจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการกระท าผดิของผูผ้ลิตหรือผูน้ าเขา้ตก
เป็นหนา้ท่ีของผูไ้ดรั้บความเสียหายตามหลกักฎหมายทัว่ไปเพราะยงัไม่มีกฎหมายให้ความคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บ
ความเสียหายท่ีเกิดจากสินคา้โดยมีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบในความเสียหายของผูผ้ลิตหรือผูเ้ก่ียวขอ้งไว้
โดยตรง จึงสมควรให้มีกฎหมายว่าดว้ยความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย โดยน าหลกั
ความรับผิดโดยเคร่งครัดมาใช ้อนัจะมีผลให้ผูเ้สียหายไม่ตอ้งพิสูจน์ถึงความไม่ปลอดภยัของสินคา้ ตลอดจนไดรั้บ
การชดใชค่้าเสียหายท่ีเป็นธรรม   
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 แต่ความเป็นจริงในปัจจุบนั ความเสียหายนั้ น ผูบ้ริโภคได้รับความเสียหายจากสินคาไม่ปลอดภัย การ
เยยีวยาอาจจะไม่เพียงพอ ซ่ึงพระราชบญัญติัความรับผดิตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ไม่ปลอดภยั 2551 นั้น  

 มาตรา 11  นอกจากค่าสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิดตามท่ีก าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
ศาลมีอ านาจก าหนดค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีดว้ย 

 (1) ค่าเสียหายส าหรับความเสียหายต่อจิตใจอนัเป็นผลเน่ืองมาจากความเสียหายต่อร่างกาย สุขภาพ หรือ
อนามยัของผูเ้สียหาย และหากผูเ้สียหายถึงแก่ความตาย สามี ภริยา บุพการี หรือผูสื้บสันดานของบุคคลนั้นชอบท่ีจะ
ไดรั้บค่าเสียหายส าหรับความเสียหายต่อจิตใจ 

(2) หากขอ้เทจ็จริงปรากฏว่าผูป้ระกอบการไดผ้ลิต น าเขา้ หรือขายสินคา้โดยรู้อยูแ่ลว้ว่าสินคา้นั้นเป็นสินคา้
ท่ีไม่ปลอดภยั หรือมิไดรู้้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือเม่ือรู้ว่าสินคา้ไม่ปลอดภยัภายหลงัจากการ
ผลิต น าเขา้ หรือขายสินคา้นั้นแลว้ไม่ด าเนินการใด ๆ ตามสมควรเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย ให้ศาลมีอ านาจ
สั่งให้ผูป้ระกอบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษเพ่ิมข้ึนจากจ านวนค่าสินไหมทดแทนท่ีแทจ้ริงท่ีศาล
ก าหนดไดต้ามท่ีศาลเห็นสมควร แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนท่ีแทจ้ริงนั้น  ทั้งน้ี โดยค านึงถึงพฤติการณ์
ต่าง ๆ เช่น ความร้ายแรงของความเสียหายท่ีผูเ้สียหายไดรั้บ การท่ีผูป้ระกอบการรู้ถึงความไม่ปลอดภัยของสินค้า 
ระยะเวลาท่ีผูป้ระกอบการปกปิดความไม่ปลอดภยัของสินคา้ การด าเนินการของผูป้ระกอบการเม่ือทราบว่าสินคา้นั้น
เป็นสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย ผลประโยชน์ ท่ีผูป้ระกอบการได้รับ สถานะทางการเงินของผูป้ระกอบการ การท่ี
ผูป้ระกอบการไดบ้รรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนการท่ีผูเ้สียหายมีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายดว้ย 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโรคทางจิตเวช 
 ทางการแพทยปั์จจุบนัเช่ือว่า กายและจิตใจมีความสัมพนัธ์กนั โดยท างานร่วมกัน หากร่างกายแข็งแรง

ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ จิตใจก็จะสมบูรณ์ดี มีความปกติ ในทางกลบักนั หากจิตใจมีความวิตกกงัวลเครียดก็จะส่งผล
ต่อร่างกายเช่นเดียวกนั  

          ในทางละเมิดจะเรียกความเสียหายทางจิตใจ “Nervous Shock” ซ่ึงเป็นค าท่ีเร่ิมแรกใชใ้นประเทศองักฤษ
และเป็นค าท่ีใชร้วมๆ ส าหรับความเสียหายทางจิตใจหรือโรคทางจิตเวชท่ีเกิดจากการกระท าละเมิดในทุกกรณี  

โรคทางจิตเวชท่ีเกิดในปัจจุบนั เช่น  
1)โรคความผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยนัตราย (Post Traumatic Stress Disorder: PTSD) มีอาการหวน

คิดถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดบ่อยๆ ไม่สนใจส่ิงรอบขา้ง ซึมตกใจง่าย 
2)โรคซึมเศร้าหรือโรคอารมณ์เศร้า (Major depressive Disorder) มีอาการหดหู่ เซ่ืองซึม นอนไม่หลับ  

ไม่มีเร่ียวแรง คิดอยากตาย กลายเป็นคนเงียบขรึมแยกตวัจากสังคม 
3)โรคภาวการณ์ปรับตวัผิดปกติ (Adjustment Disorder) มีอาการปรับตวัต่อความเครียดไม่ได ้ วิตกกงัวล 

หงุดหงิด กา้วร้าว แยกตวั ซึมเศร้า 
               4)โรคความผิดปกติเน่ืองจากความกงัวลทางดา้นจิตใจ (Generalized Anxiety Disorders) มีอาการวิตกกงัวล
เกินกว่าความจริง กระสับกระส่าย ใจลอย 

ข้อพิจารณาคือทางการแพทยไ์ม่ได้แบ่งแยกอาการป่วยทางจิตใจกบัความทุกข์ทางอารมณ์หรืออารมณ์
โศกเศร้าเสียใจท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งทัว่ไป เพราะเห็นว่าอารมณ์โศกเศร้าเสียใจก็เป็นความผดิปกติทางจิตอยา่งหน่ึง แต่ไม่
รุนแรงเท่าอาการป่วยทางจิตใจ แต่วตัถุประสงค์ท่ีจะให้เกิดความรับผดิทางกฎหมายจะตอ้งมีความแน่นอน ความรู้สึก
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ท่ีเป็นเพียงอารมณ์ เช่น โศกเศร้าเสียใจจึงไม่อาจชดเชยให้ได ้ เพราะเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนตามปกติของการด ารงชีวิตของ
มนุษย ์แต่ถา้เป็นเร่ืองความเจ็บป่วยทางจิตเวชก็เป็นเร่ืองไม่ปกติ ซ่ึงควรไดรั้บการเยยีวยา 

ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าประการแรก มาตรา 11 (1) ไดร้ะบุถึงประเภทความเสียหายไวเ้พียงแค่ ความเสียหายต่อ
ร่างกาย สุขภาพ และอนามยั และส าหรับผูเ้สียหายบางรายอาจจะมีผลกระทบขั้นรุนแรง 

  กรณีอาชืพบางประเภทไดแ้ก่  พริตต้ี (pretty) หรือ บูธเบบ (booth babe), BA Beauty Advisor = พนักงาน
เชียร์สินคา้ แนะน าให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัเคร่ืองส าอาง พนักงานส่งเสริมความงาม หรือพนักงานท่ีอยู่ตามเคาทเ์ตอร์ ,  
PC Product Consultant = พนกังานแนะน าสินคา้ หรือ พนกังานขายสินคา้ ท่ีอยูต่ามห้างหรือบูธสินคา้, MC Master of 
ceremonies /Emcee = พิธีกร ผูค้วบคุม/ด าเนินงาน รายการต่างๆ ซ่ึงผูเ้สียหายในอาชีพท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท่ีไดรั้บความ
เสียหายอาจจะตอ้งไดรั้บความเยียวยาในกรณีท่ีความเสียหายดังกล่าวเกิดข้ึนบริเวณหน้าตาซ่ึงเป็นท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตและจะท าให้ผูเ้สียหายขาดรายไดใ้นการท างานในอนาคต 

ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าประการสอง มาตรา 11 (2)  มาตรา 11 ไดก้  าหนดอตัราการเยยีวยาความเสียหายไวไ้ม่เกิน 
2 เท่าของค่าเสียหายท่ีแทจ้ริง ซ่ึงความเป็นจริงในปัจจุบนัน้ีประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจท่ีก าลงัพฒันาไปอยา่งเร็วรวด 
จะเห็นไดว้่าผูบ้ริโภคไดรั้บความเสียหายเกินกว่าประเภทความเสียหายท่ีกฎหมายก าหนด โดยยงัไม่สามารถเยยีวยา
ผูเ้สียหายเพียงพอ รวมถึงการเยียวยาความเสียหายในทางจิตใจในส่วนของเร่ืองค่าเสียโอกาสในความกา้วหน้าใน
หนา้ท่ีการงานหรือค่าขาดประโยชน์ในการท ามาหาได ้เพ่ือประโยชน์ของผูเ้สียหายนั้นเอง 

จากศึกษาในส่วนของกฎหมายต่างประเทศนั้น ผูว้ิจยัขอ้เสนอมาตรการทางกฎหมายการเรียกร้องค่าเสียหาย
และค่าสินไหมทดแทนของประเทศสหรัฐอเมริกาสินค้าท่ีช ารุดบกพร่องตามความใน Product Liability Law ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา หมายถึง สินคา้ท่ีมีความช ารุดบกพร่อง 

กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา เก่ียวกบัสินคา้ท่ีช ารุดบกพร่องนั้ นคือ Restatement (Third) of Torts: 
Product Liability ซ่ึ งได้รวบรวมแนวค า พิพากษาของศาลต่าง  ๆ เ ก่ียวกับ Product Liability ว ัตถุประสงค์ 
ของ Product Liability คือ  

1) เพ่ือส่งเสริมให้ผูผ้ลิตสินคา้ให้มีความปลอดภยัมากข้ึน 
2 ) เ พ่ือกระจายความเ สี ยหาย ท่ี เ กิด ข้ึนไปย ังผู ้ข ายและผู ้บ ริ โภคราย อ่ืน  ซ่ึ งได้ รับประโยช น์ 

จากการใชผ้ลิตภณัฑ ์
3) เพ่ือให้ความคุม้ครองผูบ้ริโภคซ่ึงไดรั้บความเสียหายจากการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ช ารุดบกพร่องให้มากท่ีสุด 

 
ซ่ึงการท่ีจะพิจารณาว่าผลิตภณัฑช์ ารุดบกพร่องหรือไม่พิจารณาไดจ้ากทฤษฎีดงัน้ี 
1 )  หลักความแตก ต่าง ไปจากมาตรฐานธรรมดา  (Deviation from Norm Test)  คือ  ผ ลิตภัณฑ์ 

ท่ีจะถือว่าช ารุดบกพร่องต่อเม่ือผลิตภณัฑน์ั้นไม่มีคุณภาพเท่ากบัผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะการใชง้านเหมือน ๆ กนั 
2)  หลกัความไม่เหมาะสมตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งใจ (The Unfitness for Intended Purpose หรือ Consumer 

Expectation Test) เป็นหลักความคาดหวังของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ หากคุณภาพต ่ากว่าความคาดหวังของ
ผูบ้ริโภคอาจจะถือว่าผลิตภณัฑน์ั้นช ารุดบกพร่อง 

3) The Restatement (Second) Section 402A มีหลกัว่า ผูท่ี้ขายผลิตภณัฑท่ี์ช ารุดบกพร่องโดยเป็นอนัตรายท่ี
ไม่สมเหตุสมผลต่อผูใ้ชห้รือผูบ้ริโภคตอ้งรับผดิต่อความเสียหายท่ีเกิดแก่ร่างกายและทรัพยสิ์นของผูบ้ริโภค  
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4)  ผลิตภัณฑ์ท่ีจะถือว่าช ารุดบกพร่องในการออกแบบ ถ้าผลิตภัณฑ์ท างานบกพร่องไม่ปลอดภยัตามท่ี
ผูบ้ริโภคคาดหวงัในขณะท่ีใชง้านตามปกติ และการออกแบบดงักล่าวเป็นเหตุในการก่อให้เกิดความเสียหาย 

ดงันั้น เกณฑ์ท่ีใชใ้นการพิจารณาว่า สินคา้นั้นปลอดภยัหรือไม่คือความคาดหวงัของผูบ้ริโภค โดยทัว่ไป 
กฎหมายของสหรัฐอเมริกาไดแ้บ่งความช ารุดบกพร่องของสินคา้ออกเป็น 3 กรณี คือ 

1) ความช ารุดบกพร่องในการผลิต (Manufacturing Defect) หมายถึง สินคา้ท่ีผลิตไดน้ั้นไม่ตรงตามแบบ
ท่ีตั้งใจไว ้(Intended Design) 

2) ความช ารุดบกพร่องโดยการออกแบบ (Defect in Design) ซ่ึงมีแนวทางท่ีใช้พิจารณา 2 แนวทาง คือ 
แนวทางแรกเป็นแนวทางตามท่ีก าหนดไวใ้น Restatement (Second) of Torts, Section 401A คือใชห้ลกั “Consumer 
Expectation Test” ก็คือ สินคา้นั้นถือว่าช ารุดบกพร่อง หากสินคา้นั้นขาดความปลอดภยัอนัพึงมีตามท่ีผูบ้ริโภคทัว่ไป
ควรคาดหวงัไดต้ามสมควร ซ่ึงหลกัน้ีผูบ้ริโภคจะคาดหวงัเกินกว่าระดบัของเทคโนโลยีท่ีมีอยูใ่นการตรวจพบความ
ช ารุดบกพร่องไม่ได ้ส่วนแนวทางท่ีสองนั้นคือใชห้ลกั “Risk-Utility Test” โดยผูเ้สียหายจะพิสูจน์ว่าแบบของสินคา้
ดงักล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผูเ้สียหาย หรืออาจพิสูจน์ว่าผูผ้ลิตมีทางเลือกในการออกแบบ 

ท่ีสมเหตุสมผลเพ่ือหลีกเล่ียงหรือบรรเทาอนัตรายท่ีอาจเกิดจากแบบของสินคา้ท่ีใชอ้ยู ่ซ่ึงการน าหลกั “Risk-
Utility Test” น้ีมาใชน้ั้น จะส่งเสริมให้มีการพฒันาเทคโนโลยมีากข้ึน 

3) ความช ารุดบกพร่องในการก าหนดขอ้บ่งใชแ้ละค าเตือน (Defect Because of Inadequate Instructions or 
Warnings) หมายถึง กรณีท่ีอาจหลีกเล่ียงหรือลดความเส่ียงต่อความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากสินคา้นั้นได ้ถา้มีการให้
ขอ้มูลในดา้นของขอ้บ่งใชห้รือค าเตือนอยา่งเหมาะสม 

ถึงอนัตรายของสินคา้นั้น 
กฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Product Liability Fairness Act of 1995) 

มาตรา 101 (11) บญัญติัให้เรียกค่าเสียหายท่ีไม่เป็นตวัเงิน เป็นผลมาจากไดรั้บบาดเจ็บรวมถึงความเจ็บปวด ความทุกข์
ทรมาน ความสะเทือนทางจิตใจ ความทุกข์ ทางจิตใจ การสูญเสียทางสังคม มิตรภาพ ท าให้เสียเกียรติ เสียช่ือเสียง 
หรือไดรั้บความอบัอาย ดงัน้ี  

“Noneconomic Loss:  The Term “Noneconomic Loss” (A)  Means Subject, Nonmonetary Loss Resulting 
form Harm, Inclusing Pain, Suffering, Inconvenience, Inental Suffering, Emotional Distress, Loss of Society and 
Companionship Loss if Consortium, Injury to Reputation, and Humiliation” 

ซ่ึงกรณีท่ีความเสียหายเกิดข้ึนแก่ชีวิตและร่างกายนั้นกฎหมายยอมให้ผูเ้สียหายเรียกค่าเสียหายท่ีเป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตวัเงินทั้งท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึนในอนาคต เช่น ความเสียหายท่ีเป็นตวัเงิน อนัไดแ้ก่ ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าขาดรายได ้ส่วนความเสียหายท่ีไม่ใช่ตวัเงินหรือความเสียหายทางจิตใจ ไดแ้ก่ ความเจ็บปวดและการทุกขท์รมาน 
การตกใจ ความอบัอาย ขายหน้า ความวิตกกงัวลและความกลวั ซ่ึงความเสียหายทางจิตใจน้ีกฎหมายสหรัฐอเมริกา
แยกพิจารณาออกเป็นสามกรณีคือ 

(1) การลงโทษในกรณีท่ีท าให้เกิดความเสียหายทางจิตใจโดยเจตนา ( Intentional Infliction of Emotional 
Distress) กรณีน้ีตอ้งปรากฏว่าจ  าเลยไดก้ระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และตอ้งเป็นการกระท าท่ี
คาดหมายไดว้่าวิญญูชนจะไดรั้บความเสียหายทางจิตใจ 
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(2) การลงโทษในกรณีท่ีท าให้เกิดความเสียหายทางจิตใจ โดยประมาท (Negllgent Infiction of Emotional 
Distress) กฎหมายของรัฐส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ยอมให้ผูเ้สียหายเรียกค่าเสียหายทางจิตใจท่ีเรียกว่า 
Negligent Infliction of Emotional Distress เวน้แต่ความเสียหายทางจิตใจนั้นเป็นผลมาจากความเสียหายทางร่างกาย 

(3) ความเสียหายทางจิตใจอนัเกิดจากการไดรั้บอนัตรายของผูอ่ื้น (Emotional Distress for Another’s Injury) 
ในกรณีท่ีบุคคลไดรั้บความเสียหายทางจิตใจเม่ือประสบหรือพบเห็นผูอ่ื้นได้รับอนัตราย ซ่ึงใน The Restatement 
(Second) of Torts, Section 313 (2) ระบุว่าผูท่ี้จะเรียกค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายทางจิตใจ ในกรณีท่ีพบ
เห็นผูอ่ื้นไดรั้บบาดเจ็บนั้น ผูน้ั้นจะตอ้งอยูใ่นบริเวณอนัตรายดว้ย หลกัน้ีเรียกว่า “Zone-of-Danger Rule” 

 จากการศึกษาผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า กฎหมายของสหรัฐอเมริกามีการเยียวยาผูเ้สียหายทางจิตใจแก่ผูท่ี้
ไดรั้บความเสียหายทางจิตใจ ซ่ึงทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกานั้นเยียวยาผูเ้สียหายครอบคุม้  โดยไม่มีเพดานจ ากดั
การเยยีวยาความเสียหายท่ีเป็นตวัเงินจึงท าให้ผูเ้สียหายไดรั้บความการเยยีวยาเสียหายท่ีแทจ้ริง 

 
 5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าความเสียหายทางจิตใจเป็นความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงต่อผูเ้สียหาย และก่อให้เกิด
ความทุกข์ทรมาน รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อผูเ้สียหายเป็นเวลานานกว่าความเสียหายอยา่งอ่ืนท่ีค านวณเป็นเงินได ้
นอกจากน้ีวิทยาศาสตร์การแพทยย์งัสามารถพิสูจน์ไดแ้น่นอนว่า ความเสียหายทางจิตใจ ความตกใจ หรือเสียขวญัท า
ให้อารมณ์แปรปรวน อนัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิดการเจ็บป่วยแก่ร่างกาย  ผูว้ิจยัไดมี้ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ีเพ่ือ
ประโยชน์ในการเยยีวยาผูเ้สียหาย 

1) ควรก าหนดหลกัเกณฑใ์นการค านวณค่าสินไหมทดแทนโดยค านวณรายไดท้ัว่ไปในอนาคต  
 เช่น การค านวณค่าเสียหายในอนาคตหรือค่าเสียโอกาสในการท ามาหากินตัวอย่างกรณีผูท่ี้ไดรั้บความ

เสียหายท่ีตอ้งใชห้นา้ตาในการท ามาหากิน เพราะจะเป็นอุปสรรคในการท างานซ่ึงมีผลท าให้หน้าท่ีการงานมีปัญหา 
ซ่ึงผูเ้สียหายไดรั้บความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและไม่สามารถท างานไดอ้าจจะท าให้รับไดห้รือค่าตอบแทนลดนอ้ยลง 

2) ควรให้อ  านาจศาลใช้ดุลพินิจ ก าหนดค่าสินไหมทดแทน เป็นขั้นต ่า ไม่ควรมีเพดานในการก าหนด
ค่าเสียหาย เช่นมาตรา 11  นอกจากค่าสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิดตามท่ีก าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์ศาลมีอ านาจก าหนดค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีดว้ย 

(1) ค่าเสียหายส าหรับความเสียหายต่อจิตใจอนัเป็นผลเน่ืองมาจากความเสียหายต่อร่างกาย สุขภาพ หรือ
อนามยัของผูเ้สียหาย และหากผูเ้สียหายถึงแก่ความตาย สามี ภริยา บุพการี หรือผูสื้บสันดานของบุคคลนั้นชอบท่ีจะ
ไดรั้บค่าเสียหายส าหรับความเสียหายต่อจิตใจ 

(2) หากขอ้เทจ็จริงปรากฏว่าผูป้ระกอบการไดผ้ลิต น าเขา้ หรือขายสินคา้โดยรู้อยูแ่ลว้ว่าสินคา้นั้นเป็นสินคา้
ท่ีไม่ปลอดภยั หรือมิไดรู้้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือเม่ือรู้ว่าสินคา้ไม่ปลอดภยัภายหลงัจากการ
ผลิต น าเขา้ หรือขายสินคา้นั้นแลว้ไม่ด าเนินการใด ๆ ตามสมควรเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย ให้ศาลมีอ านาจ
สั่งให้ผูป้ระกอบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษเพ่ิมข้ึนจากจ านวนค่าสินไหมทดแทนท่ีแทจ้ริงท่ีศาล
ก าหนดไดต้ามท่ีศาลเห็นสมควร แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนท่ีแทจ้ริงนั้น  ทั้งน้ี โดยค านึงถึงพฤติการณ์
ต่าง ๆ เช่น ความร้ายแรงของความเสียหายท่ีผูเ้สียหายไดรั้บ การท่ีผูป้ระกอบการรู้ถึงความไม่ปลอดภัยของสินค้า 
ระยะเวลาท่ีผูป้ระกอบการปกปิดความไม่ปลอดภยัของสินคา้ การด าเนินการ 
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ของผูป้ระกอบการเม่ือทราบว่าสินคา้นั้นเป็นสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั ผลประโยชน์ท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บ สถานะทาง
การเงินของผูป้ระกอบการ การท่ีผูป้ระกอบการไดบ้รรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนการท่ีผูเ้สียหายมีส่วนใน
การก่อให้เกิดความเสียหายดว้ย  โดยผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า การท่ีศาลมีอ านาจสั่งให้ผูป้ระกอบการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนเพ่ือการลงโทษเพ่ิมข้ึนจากจ านวนค่าสินไหมทดแทนท่ีแทจ้ริงท่ีศาลก าหนดไดต้ามท่ีศาลเห็นสมควร แต่ไม่
เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนท่ีแทจ้ริงนั้น อาจจะยงัไม่เยยีวยาผูเ้สียหายยงัไม่เพียงพอเท่าน้ีควร 

3) ควรประชาสัมพนัธ์ข่าวสารให้คงรู้ในการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
โดยใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ประเภทส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ไดก้  าหนดให้องคก์รมีตวัตนในสังคม

ออนไลน์ทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น  
1.Facebook  
2.Twitter  
3.YouTube  
4.Instagram 
5.Line 
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ของกลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียง

กระบองเพชร 2) เพ่ือศึกษาการสร้างเน้ือหาในการส่ือสารการตลาดออนไลน์ของกลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชร   
3) เพ่ือศึกษารูปแบบการน าเสนอเน้ือหาการส่ือสารการตลาดออนไลน์ของกลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชร กลุ่มตวัอยา่ง
ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชรท่ีใชก้ารส่ือสารการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก 
อินสตาแกรม ยทููป เฟซบุก๊กรุ๊ป และส่ือประเภทเวบ็ไซต ์ทั้งหมด 30 แบรนด ์และท าการสัมภาษณ์ทั้งหมด 3 แบรนด ์

ผลการวิจยัจากการสัมภาษณ์กลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชร พบว่า กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์
ของกลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชร ไดแ้ก่ การวางแผนในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ท่ีเขา้ถึงคนไดจ้  านวนมากอย่าง  
เฟซบุ๊ก (Facebook) มาสร้างการรับรู้จดจ าแบรนด์ และใชเ้ป็นพ้ืนท่ีในการปิดการขาย ใชอิ้นสตาแกรม (Instagram) 
เพ่ิมการรับรู้แบรนด ์ใชย้ทููป (YouTube) ในการสร้างภาพลกัษณ์ และถ่ายทอดความรู้ ใชเ้วบ็ไซต ์(Website) เป็นพ้ืนท่ี
ในการบอกตวัตนของแบรนด์ และวางขายสินคา้เป็นหมวดหมู่ และใชเ้ฟซบุ๊กกรุ๊ป (Facebook Group) ในการสร้าง
ความจงรักภกัดีกบัแบรนด์ เป็นพ้ืนท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้และปิดการขายกนัเฉพาะกลุ่ม นอกจากน้ียงัมีการใชเ้ฟซบุก๊ 
แมจเซนเจอร์ (Facebook Messenger) และไลน์ (Line) ในการตอบค าถาม พูดคุยโต้ตอบกับกลุ่มเป้าหมายเป็นการ
ส่วนตวั มีการใชเ้ทคนิคการโพสตรู์ปและขอ้ความเรียกความน่าสนใจและสงสัยของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือปิดการขายทาง
เฟซบุ๊กแมจเซนเจอร์ (Facebook Messenger) และไลน์ (Line) ไดใ้นท่ีสุด มีการก าหนดประเภทเน้ือหาในการส่ือสาร
การตลาดออนไลน์ ทั้งในเร่ืองส่งเสริมและกระตุน้ให้เกิดการซ้ือหรือใชบ้ริการ การส่งเสริมการขาย และการให้ขอ้มูล
ท่ีเป็นประโยชน์ในลกัษณะให้ความรู้สอนเทคนิคต่าง ๆ การส่ือสารหลกันอกจากเป็นการโพสตข์ายสินคา้แลว้ ยงัเนน้
การสร้างแบรนดใ์ห้เป็นท่ีจดจ าในทุกช่องทาง มีการเลือกช่วงเวลาในการโพสตท่ี์คิดว่ากลุ่มเป้าหมายจะว่างในการเขา้
มาเลือกซ้ือสินคา้ไดส้ะดวก และอาศยัความสม ่าเสมอในการโพสต ์เพ่ือเป็นท่ีจดจ าของกลุ่มเป้าหมายไดง่้าย       

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ประเภทเฟซบุก๊ อินสตาแกรม ยทููป เฟซบุก๊กรุ๊ป และส่ือประเภทเวบ็ไซต ์ทั้งหมด 30 แบรนด ์จ  านวนทั้งส้ิน 
870 โพสต ์ตั้งแต่วนัท่ี 1 – 30 เมษายน 2562 พบว่า ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใชม้ากท่ีสุดคือ เฟซบุก๊ (Facebook) รองลงมา
คือ อินสตาแกรม (Instagram) และยทููป (YouTube) โดยประเภทเน้ือหาการตลาดท่ีใชสู้งสุดคือ การให้ขอ้มูลข่าวสาร
ดา้นช่องทางการส่ือสาร รองลงมาคือ การส่งเสริมและกระตุน้ให้เกิดการซ้ือหรือใชบ้ริการ และการให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
สินคา้ เน้ือหาท่ีโพสตสู์งสุดจะเกิดจาก ทศันคติ ไลฟ์สไตล ์และความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย รองลงมาเป็นเน้ือหาท่ี
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เชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายแสดงพฤติกรรมบางอย่าง เช่น ตดัสินใจซ้ือสินคา้ การน าเสนอเน้ือหาสูงสุด พบว่า เป็น
รูปแบบขอ้ความพร้อมสัญรูปอารมณ์และแฮชแท็ก โดยโพสต์ภาพถ่ายเด่ียวมากท่ีสุด รองลงมาเป็นอลับั้มภาพ ใช้
วิดีโอบนเฟซบุ๊กมากท่ีสุด รองลงมาเป็นวิดีโอบนยูทูป มีการน าเสนอเน้ือหาเป็นลิงคเ์ฟซบุ๊กกรุ๊ปมากท่ีสุด รองลงมา
เป็นลิงคเ์ขา้สู่เวบ็ไซตอ่ื์น และใชช่้วงเวลาโพสตสู์งสุดคือ เวลา 12.01 – 15.00 น. รองลงมาคือ เวลา 18.01 – 21.00 น. 
ค าส าคญั:  การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ , การส่ือสารการตลาด , กลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชร   
 

ABSTRACT 
  The objectives of this research are 1) to study the online marketing communication strategies of the cactus 
gardener business group; 2) to study the content creation in online marketing communication of the cactus gardener 
business group 3) to study the content presentation format online marketing communication of the cactus gardener 
group.  The sample comprised of cactus r business owner group that uses social media marketing communication.  
This research is a qualitative research.  By analyzing content marketing communication via social media, Facebook, 
Instagram, YouTube, Facebook, and all types of website media in total 30 brands , and conducting interviews with 3 
brands. 
             The research results from the interview of the cactus gardener business group revealed that the online 
marketing communication strategy of the cactus gardener business group is planning to use social media that can 
reach many people like Facebook to create brand recognition and used as an area to close the sales. Using Instagram 
to increase brand awareness, using YouTube to create a brand image and transfer knowledge, using website as the 
area to tell the identity of the brand and sell products into categories and using Facebook Group to build loyalty with 
the brand , is an exchange area for learning and close the sales only for groups.   
           In addition, Facebook has been used  Facebook Messenger and Line to answer questions and discuss with the 
target group personally . Use of post techniques and content to get attention and suspicion of the target group in order 
to close the sale via Facebook Messenger and Line. The content type in online marketing communication is defined.  
Both in promoting and encouraging the purchase or use of services. Promotion and providing useful information in 
the form of knowledge, teaching various techniques, main communication, in addition to post-selling products also 
focuses on creating brands that are memorable in all channels  There is a selection of postings that think the target 
group will be free to come in , choose to buy products easier and relying on post regularly . To be easiest recognized 
by the target group. 
         According with the information obtained from content analysis, marketing communication via social media, 
Facebook, Instagram, YouTube, Facebook, and all types of website media in total 30 brands , totaling 870 posts. 
Post from 1 - 30 April 2019, found that the most used social media is Facebook (FB), followed by Instagram (IG) 
and YouTube.  The highest used market content is providing information about communication channels, followed 
by promoting and encouraging the purchase or use of services and providing information about products. The highest 
posted content were  by the attitude, lifestyle and needs of the target group , followed by content that invites the target 



 การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  276 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

group to show some behaviors, such as making a purchase. The highest content presentation found was in text format 
with emoticons and hashtags. The single photos were posted most, followed by a photo album. Mostly use video on 
Facebook and followed by a video on YouTube. The most content is presented as a Facebook group link and followed 
by links to other websites. Use the maximum post time is 12.01 - 15.00 hrs., Followed by 18.01 - 21.00 hrs. 
Keywords:   The Uses of Social Media,  Marketing Communication , Cactus businesses  
 
1. บทน า 

ปัจจุบนัผูป้ลูกเล้ียงกระบองเพชรในประเทศไทยสะสมกระบองเพชรหลายรูปแบบ ทั้งชนิดแทแ้ละลูกผสม
ตามความชอบและความถนดัในการเพาะเล้ียงของแต่ละคน โดยมีทั้งการเพาะเล้ียงเป็นการอดิเรก สะสม และเปิดหนา้
ร้านจัดจ าหน่ายกระบองเพชรตามแหล่งคา้ตน้ไมท้ัว่ไป กระบองเพชรเป็นพืชท่ีไม่ตอ้งการการดูแลเอาใจใส่มาก  
เพราะสามารถอดน ้ าไดเ้ป็นเวลานาน จึงเหมาะส าหรับผูท่ี้ไม่ค่อยมีเวลา และอยากสร้างอาชีพเสริม การท าธุรกิจคา้
กระบองเพชรจะมีกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความชอบและหลงใหลตน้ไมส้ายพนัธุ์น้ีโดยเฉพาะ จากการสืบคน้ขอ้มูลผา่นเวบ็ไซต์
กรมธุรกิจการคา้ (DBD) เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 พบขอ้มูลร้านขายปลีกดอกไมต้น้ไมแ้ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งและยงั
ด าเนินกิจการอยูใ่นปัจจุบนัจ านวน 1,900 ราย และมีจ านวนนิติบุคคลท่ีเก่ียวกบัร้านขายปลีกดอกไมต้น้ไมแ้ละอุปกรณ์
ท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการจดัตั้งใหม่ขยายตวัข้ึนทุกปี โดยมีทุนจดทะเบียนรวมแลว้กว่า 11,790.27 ลา้นบาท ธุรกิจการขาย
กระบองเพชรจะขายไดดี้มากในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น วนัข้ึนปีใหม่ วนัวาเลนไทน์ กระบองเพชรบางสายพนัธุ์ท่ี
สวยงามมากอาจขายไดถึ้ง 4,000 บาท และถา้มีกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ิมเติม มีการออกร้านตามงานอีเวน้ท ์(Event) 
เป็นประจ าสามารถสร้างรายไดไ้ม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อเดือน (ปลูก แคคตสัขาย สร้างรายไดดี้ไม่มีตก, 2016)  

ราคาของกระบองเพชรจะข้ึนอยู่กับสายพนัธุ์ ความสวยงาม และความยากง่ายในการเพาะพนัธุ์ ปัจจุบนั
ช่องทางการส่ือสารการตลาดพฒันาจากการมีหนา้ร้านมาสู่การส่ือสารการตลาดทางออนไลน์ และขายกระบองเพชร
ทางออนไลน์มากข้ึน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูซ้ื้อท่ีชอบปลูกตน้ไมข้นาดเล็กในพ้ืนท่ีจ ากดัอยา่งผูท่ี้อยู่
อาศยัในคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท ์มีส่วนท่ีมีระเบียงเพียงเล็กน้อย ประกอบกบัการเดินทางไปซ้ือตน้ไมใ้นแต่ละ
คร้ังอาจตอ้งใชเ้วลาในการเดินทาง เสียค่าเดินทางเป็นค่ารถ และค่าน ้ ามนั (‘Green up’ ธุรกิจ’ตูข้ายตน้ไม’้ จบัไลฟ์
สไตล์คนเมือง, 2561) กลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชรในปัจจุบนัจึงใชรู้ปแบบการตลาดแบบออนไลน์เป็นหลกั โดย
อาศยัการเขา้ไปอยู่ในกลุ่มท่ีมีการซ้ือขายกระบองเพชร และท าการเปิดหน้าเพจบนเฟซบุ๊ก (Facebook) หรือขายบน
เวบ็ไซต ์(Website) (Jobbkk.com , 2560)  

ช่องทางการส่ือสารการตลาดออนไลน์ประเภทเฟซบุก๊ (Facebook) ถือเป็นช่องทางส าคญัท่ีท าให้กลุ่มธุรกิจ
ผูเ้ล้ียงกระบองเพชรท าการเขา้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย(ผูซ้ื้อ)ได ้และเป็นการใชร่้วมกบัเว็บไซต ์(Website) และส่ือ
ออนไลน์ อ่ืนๆ ได้แก่ อินสตาแกรม ( Instagram) ยูทูป (YouTube) จากการสืบค้นพบว่าปัจจุบันมีกลุ่มผูเ้ ล้ียง
กระบองเพชรใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาดผ่าน Facebook Page เป็นจ านวนมากโดยมีสถิติของกลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียง
กระบองเพชรในประเทศไทย จากการคน้ควา้ขอ้มูล Search Engine ในเฟซบุก๊ เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2562 มีจ  านวน
30 เพจ ท่ีมีผูติ้ดตามจ านวนเกิน 6,500 คนข้ึนไป โดยใชก้ารส่ือสารการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ร่วมกันหลาย
แพลตฟอร์มทั้งเฟซบุก๊ อินสตาแกรม ยทููป เฟซบุก๊กรุ๊ป และส่ือประเภทเวบ็ไซต ์ 
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ในปัจจุบนัเม่ือผูบ้ริโภคเปล่ียนพฤติกรรมการเปิดรับส่ือผา่นช่องทางออนไลน์มากข้ึน จึงมีปัจจยัส าคญัดา้น
ต่าง ๆ ในการดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคท่ีกลุ่มธุรกิจผูค้า้กระบองเพชรจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัเพ่ิมข้ึน ทั้งดา้น
กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ การสร้างเน้ือหา(Content)การส่ือสารการตลาดออนไลน์ รูปแบบการน าเสนอ
เน้ือหาการส่ือสารการตลาดทางออนไลน์ จึงเป็นท่ีน่าสนใจในการศึกษาวิเคราะห์การส่ือสารออนไลน์ของกลุ่มธุรกิจผู ้
เล้ียงกระบองเพชรว่ามีการส่ือสารการตลาดออนไลน์อย่างไร เพ่ือให้ทราบถึงมุมมองในด้านกลยุทธ์การส่ือสาร
การตลาดออนไลน์ การสร้างเน้ือหา และรูปแบบการน าเสนอเน้ือหาการส่ือสารการตลาดออนไลน์ เพ่ือให้เกิดการมี
ส่วนร่วมกบัผูบ้ริโภคกระบองเพชร  
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษากลยทุธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ของกลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชร 
2.  เพ่ือศึกษาการสร้างเน้ือหาในการส่ือสารการตลาดออนไลน์ของกลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชร 
3. เพ่ือศึกษารูปแบบการน าเสนอเน้ือหาการส่ือสารการตลาดออนไลน์ของกลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชร 

 
3. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. งานวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์เชิงวิชาการ ไดท้ราบถึงกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ การใชเ้น้ือหา
ในการส่ือสารการตลาดออนไลน์ และรูปแบบการส่ือสารการตลาดออนไลน์บนส่ือสังคมออนไลน์ประเภท 
ต่าง ๆ ของกลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชร 

2. ผลวิจัยน้ีคาดว่าจะช่วยขยายองค์ความรู้ด้านการส่ือสารการตลาดออนไลน์ให้กับกลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียง
กระบองเพชร และแบรนด์สินคา้ต่าง ๆ ท่ีมีสินคา้ประเภทเฉพาะเจาะจง หรือกลุ่ม Niche ท่ีใชก้ารส่ือสารการตลาด
ออนไลน์ผา่นทางส่ือสังคมออนไลน์ 

3. ผลวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชร แบรนดสิ์นคา้ บริการ หรือองคก์ร 
ต่าง ๆ ในการน าขอ้มูลวิจยั ไปเพ่ือใชป้ระกอบการท ากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊ก  

อินสตาแกรม ยทููป เฟซบุก๊กรุ๊ป และส่ือประเภทเวบ็ไซต์ 
 

4. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
  รัฐญา มหาสมุทร (2559) พบว่า กลยุทธ์การส่ือสารออนไลน์ของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ มีการ
น าเสนอผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เช่นรูปภาพ บทความ หรือคลิปวิดีโอ โดยภาษาท่ีใชเ้ป็นภาษาท่ี
ง่ายต่อการเขา้ใจ ในการจดัท าเน้ือหานั้นจะตอ้งเป็นเร่ืองท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ตรง น าเสนอ
ขอ้มูลอยา่งตรงไปตรงมา มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียเพ่ือเป็นการประกอบการตดัสินใจให้กบักลุ่มผูติ้ดตาม 
  พีรพฒัน์ ตุลยาเดชานนท ์ (2555) พบว่า นักการตลาดควรจะให้ความส าคญัและน าประโยชน์ต่าง ๆ ของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้ตราสินคา้ของตนประสบความส าเร็จ โดยรูปแบบเน้ือหา
การตลาดท่ีสามารถน าเสนอบนส่ือสังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ ไดมี้อยู ่4 รูปแบบใหญ่ และสามารถแบ่งไดเ้ป็น 14 
รูปแบบย่อย ไดแ้ก่ รูปแบบขอ้ความ ไดแ้ก่ ขอ้ความ (Text) ขอ้ความพร้อมสัญรูปอารมณ์ (Text with emoticon) และ
ข้อความพร้อมสัญรูปอารมณ์และแฮชแท็ก (Text with emoticon and hashtag) 2. รูปแบบรูปภาพ (Photo) ได้แก่ 
ภาพถ่ายเด่ียว (Photo) ภาพอี-โปสเตอร์ (e-Poster) ภาพคอลลาจ (Collage photo) ภาพตกแต่ง (Edited photo) ภาพแคพ



 การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  278 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

เจอร์ (Capture photo) และอัลบั้มภาพ (Photo album) 3. รูปแบบวิดีโอ (Video) ได้แก่ วิดีโอบนเฟซบุ๊ก (Facebook 
video) และวิดีโอบนยูทูป (YouTube video) 4. รูปแบบลิงก์ (Link) ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ลิงก์อินสตาแกรม (Instagram link) 
ลิงกกิ์จกรรมพิเศษบนเฟซบุก๊ (Special event link) ลิงกเ์ขา้สู่เวบ็ไซตอ่ื์น (Other link) 
  ภานุรุจ ปวิดาภา (2558) พบว่า เวลาของการโพสต์ในเฟซบุ๊กเพจของแบรนด์ KFC, McDonalds, Burger 
King, Chester Grill, The Pizza มีลักษณะแตกต่างกันแต่พบความสัมพนัธ์ว่ามีแนวโน้มท่ีในวนัส าคัญท่ี Facebook 
Fanpage จะไดรั้บความนิยมสูงกว่าวนัธรรมดาทัว่ไป ในขณะท่ีเม่ือพิจารณาลกัษณะของขอ้ความท่ีมีความนิยมสูงสุด
และต ่าสุด 20% ของแต่ละเพจนั้นส่วนใหญ่มากกว่า 85% จะเป็นขอ้ความส่วนประสมทางการตลาดทั้งสองประเภทแต่
ขอ้ความท่ีไดรั้บความนิยมมกัจะเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรม ออกโปรโมชัน่ในระยะเวลาใกลห้มดอายุ และบรรยาย
สรรพคุณสินคา้ ส่วนขอ้ความท่ีไดรั้บความนิยมต ่านั้นมีแนวโน้มท่ีจะเจาะจงพ้ืนท่ีหรือสาขามากเกินไป หรือเนน้การ
ส่ือสารท่ีขายสินคา้ตรงมากเกินไป 
 
5. กรอบแนวคดิวธิีการวจิัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รูปแบบการน าเสนอเน้ือหาการส่ือสารการตลาดออนไลน์ 
- ขอ้ความ    - รูปภาพ 

- วดิีโอ   - ลิงก ์

เน้ือหาทางการตลาด  
- ประเภทเน้ือหาทางการตลาด 

 การส่งเสริมและกระตุน้ให้เกิดการซ้ือหรือใชบ้ริการ 

 การให้ขอ้มูลข่าวสาร 

 การส่งเสริมการขาย 

 จดักิจกรรมออนไลน์ 

- องคป์ระกอบของเน้ือหาที่ด ี

 สร้างสรรคจ์ากความคิด ทศันคติ ไลฟ์สไตล ์และความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

 เป็นเน้ือหาที่ให้ขอ้มูล ให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้ และให้ความบนัเทิงแก่

กลุ่มเป้าหมาย 

 เป็นเน้ือหาที่เชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายแสดงพฤติกรรมบางอย่าง เช่น ตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ ลงทะเบียนรับข่าวสาร สมคัรสมาชิก หรือคลิกเขา้ร่วมกิจกรรม 

 ใชค้  าศพัท ์หลกัไวยากรณ์ และการสะกดค าที่ถูกตอ้ง 

 เน้ือหาทั้งหมดเขียนเช่ือมโยงเก่ียวกบัสินคา้และบริการอย่างแนบเนียน ไม่ Hard 

Sale จนเกินไป 

 มีเน้ือหาไม่เยิ่นเยอ้ บอกวตัถุประสงคช์ดัเจน 

 เขียนคียเ์วร์ิด ช่ือเร่ือง ค  าบรรยายที่ช่วยเร่ือง Search Engine 
กลยุทธ์การ
ส่ือสาร
การตลาด

ออนไลน์ของ
กลุ่มธุรกิจ 
ผูเ้ลี้ยง

กระบองเพชร เทคนิคการน าเสนอการส่ือสารการตลาดผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 
- ช่วงเวลาในการโพสต์ขอ้ความการสือ่สารการตลาดบนสือ่สงัคมออนไลน์ 
- ความถี่ในการโพสต์ขอ้ความการสือ่สารการตลาดบนสือ่สงัคมออนไลน์ 
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6. การด าเนินการวจิัย 
  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัโดยใชก้ารศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือศึกษากลยทุธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ 
การสร้างเน้ือหาในการส่ือสารการตลาดออนไลน์ และรูปแบบการน าเสนอเน้ือหาการส่ือสารการตลาดออนไลน์ของ
กลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชร ผูว้ิจยัแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 ใชก้ารแจกแจงจ านวน
โพสตบ์นส่ือออนไลน์ของกลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชร เพ่ือวิเคราะห์เน้ือหา และขั้นตอนท่ี 2 สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่ม
ธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชร จ านวน 3 แบรนด์ เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาความสอดคลอ้งกับผลการวิเคราะห์เน้ือหาใน
ขั้นตอนท่ี 1 และกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ของกลุ่มผูเ้ ล้ียงกระบองเพชร ส าหรับรายละเอียดเป็น
ดงัต่อไปน้ี 
  ประชากรในการวิจยั ผูว้ิจยัศึกษาโพสตข์องแบรนดก์ลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชรท่ีปรากฏอยู่บนส่ือสังคม
ออนไลน์แบบทางการ (Official) ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook), อินสตาแกรม (Instagram), ยูทูป (Youtube), เฟซบุ๊ก
กรุ๊ป (Facebook Group) และส่ือประเภทเว็บไซต์ (Website) ระหว่างวนัท่ี 1 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2562 เท่านั้น หาก
ปรากฏอยูใ่นช่องทางอ่ืน ๆ ผูว้ิจยัไม่ไดค้ดัเลือกมาศึกษา ในท่ีน้ีผูว้ิจยัใชป้ระชากรเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา 
การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 ขั้นตอนท่ี 1 ผูว้ิจยัจะเขา้ไปศึกษาเว็บไซต์ Search Engine อย่าง www.google.com และ Search Engine ใน 
เฟซบุก๊ เพ่ือเขา้ไปเลือกรายช่ือแบรนดก์ลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชรท่ีมีผูติ้ดตามในเฟซบุ๊กจ านวนเกิน 6,500 คนข้ึน
ไป โดยคน้พบจากค าส าคญั “กระบองเพชร” และ “แคคตสั” พบว่ามีจ  านวน 30 แบรนด ์เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
ซ่ึงใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 2 ผูว้ิจัยจะท าการดูรายละเอียดแต่ละแบรนด์จาก Facebook Page Official และ Website ของ 
แบรนดว์่ามีการโพสตลิ์งก ์หรือท าการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล และให้ผูบ้ริโภคสามารถเช่ือมต่อไปยงัส่ือออนไลน์อ่ืนๆ 
ท่ีแบรนดน์ ามาใชใ้นการส่ือสารการตลาด ทั้ง อินสตาแกรม (Instagram), ยทููป (Youtube) และเฟซบุก๊กรุ๊ป (Facebook 
Group) อยูห่รือไม่ เพ่ือน ามาใชเ้ก็บขอ้มูลวิจยัในช่วงระยะเวลา วนัท่ี 1 ถึง 30 เมษายน 2562 
  วิธีด าเนินงานวิจยั 
  ผูว้ิจยัไดก้  าหนดวิธีการวิจยัโดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพ่ือแจกแจงจ านวนโพสต์ของ
แบรนด์ การวิเคราะห์เน้ือหาสารเป็นวิธีท่ีน าเสนอกระบวนทศัน์อย่างเป็นระบบ ใชใ้นการท าความเขา้ใจความหมาย
ของเน้ือหาแต่ละโพสต ์ตลอดจนใชเ้พ่ือศึกษาพฤติกรรมในเชิงกลยทุธ์การตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์ของกลุ่มธุรกิจ
ผูเ้ล้ียงกระบองเพชร ส าหรับขั้นตอนในการศึกษารายละเอียดมีดงัน้ี 
  1. เคร่ืองมือในการวิจยั 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ตารางบันทึกข้อมูล (Coding Form) ท่ีพัฒนามาจากทฤษฎีและ
แนวความคิดเก่ียวกบัการตลาดแบบเน้นเน้ือหา (Content Marketing) และวิธีการน าเสนอเน้ือหาบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ของนักวิชาการหลายท่านท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัในคร้ังน้ี โดยตารางบนัทึกขอ้มูลประกอบไปดว้ยค าถาม
ปลายปิดแบบ Check list แบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1) ขอ้มูลทัว่ไปของโพสต ์ส่วนท่ี 2) ประเภทเน้ือหาการตลาด 
ส่วนท่ี 3) องคป์ระกอบของเน้ือหาท่ีดี ส่วนท่ี 4) วิธีการน าเสนอเน้ือหาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่วนท่ี 5) ตวัช้ีวดั
คุณภาพเน้ือหาสามารถวดัไดจ้ากจ านวนสนใจผ่านกิจกรรมบนส่ือสังคมออนไลน์ ส่วนท่ี 6 ช่วงเวลาในการโพสต์ 
ดงัน้ี 
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  ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของโพสต ์ซ่ึงประกอบดว้ย ช่ือแบรนด ์ส่ือท่ีใช ้วนัท่ีโพสต ์และโพสตค์ร้ังท่ี 
  ส่วนท่ี 2 เป็นแนวคิดเก่ียวกบัการตลาดแบบเน้นเน้ือหา (Content Marketing) : ประเภทเน้ือหาการตลาด 
ประกอบดว้ย ประเภทท่ี 1) การส่งเสริมและกระตุน้ให้เกิดการซ้ือหรือใชบ้ริการ ประเภทท่ี 2) การให้ขอ้มูลข่าวสาร 
แบ่งออกเป็น 7 ลกัษณะ ดงัน้ี 2.1) การให้ขอ้มูลข่าวสารดา้นกิจกรรมพิเศษ 2.2) การให้ขอ้มูลข่าวสารดา้นส่งเสริมการ
ขาย 2.3) การให้ขอ้มูลข่าวสารดา้นช่องทางการส่ือสาร 2.4) การให้ขอ้มูลข่าวสารดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 2.5) การ
ให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ 2.6) การให้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการประกาศผลตดัสินรางวลั 2.7) การให้ขอ้มูลข่าวสาร
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายพร้อมกบัส่งเสริมการขาย ประเภทท่ี 3) การส่งเสริมการขาย ประเภทท่ี 4) การจดักิจกรรม
ออนไลน์  
  ส่วนท่ี 3 เป็นแนวคิดเก่ียวกับการตลาดแบบเน้นเน้ือหา (Content Marketing) :  การมีองค์ประกอบของ
เน้ือหาท่ีดี ประกอบดว้ย 7 องค์ประกอบดงัน้ี 1) สร้างสรรคจ์ากความคิด ทศันคติ ไลฟ์สไตล์ และความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย (Be Creative) 2) เป็นเน้ือหาท่ีให้ข้อมูล ให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้ และให้ความบันเทิงแก่
กลุ่มเป้าหมาย (Be Useful) 3) เป็นเน้ือหาท่ีเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายแสดงพฤติกรรมบางอยา่ง เช่น ตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร สมคัรสมาชิก หรือคลิกเขา้ร่วมกิจกรรม (Call to Action) 4) ใชค้  าศพัท ์หลกัไวยากรณ์ และการ
สะกดค าท่ีถูกตอ้ง (Accurate) 5) เน้ือหาทั้งหมดเขียนเช่ือมโยงเก่ียวกบัสินคา้และบริการอย่างแนบเนียน ไม่ Hard Sale 
จนเกินไป (Linked) 6) มีเน้ือหาไม่เยิ่นเยอ้ บอกวตัถุประสงค์ชดัเจน (Clearly) 7) เขียนคียเ์วิร์ด ช่ือเร่ือง ค าบรรยายท่ี
ช่วยเร่ือง Search Engine (SEO Friendly) 
  ส่วนท่ี 4 เป็นรูปแบบการน าเสนอเน้ือหาการส่ือสารการตลาดออนไลน์ของกลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชร 
ใชแ้นวคิดเก่ียวกับวิธีการน าเสนอเน้ือหาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ : วิธีการน าเสนอเน้ือหา โดยในงานวิจัยน้ีมี
วิธีการน าเสนอเน้ือหาการตลาด 4 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี 1) ขอ้ความ (Text) สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 1.1) 
ขอ้ความ (Text) 1.2) ขอ้ความพร้อมสัญรูปอารมณ์ (Text with emoticon) 1.3) ขอ้ความพร้อมสัญรูปอารมณ์และแฮช
แทก็ (Text with emoticon and hashtag) รูปแบบท่ี 2) รูปภาพ (Photo) สามารถแบ่งไดเ้ป็น 7 ลกัษณะ ดงัน้ี 2.1) ภาพถ่าย
เด่ียว (Photo) 2.2) ภาพอี-โปสเตอร์ (e-Poster) 2.3) ภาพคอลลาจ (Collage photo) 2.4) ภาพตกแต่ง (Edited photo) 2.5) 
ภาพอินโฟกราฟิก (Infographic) 2.6) ภาพแคพเจอร์ (Capture photo) 2.7 อลับั้มภาพ (Photo album) รูปแบบท่ี 3) วิดีโอ 
(Video) สามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 รูปแบบ ดังน้ี 3.1) วิดีโอบนเฟซบุ๊ก (Facebook video) 3.2) วิดีโอบนอินสตาแกรม 
(Instagram video) 3.3) วิดีโอบนยูทูป (Youtube video) 3.4) วิดีโอบนเฟซบุ๊กกรุ๊ป (Facebook Group) 3.5) วิดีโอบน
เวบ็ไซต ์(Website) รูปแบบท่ี 6) ลิงก ์(Link) สามารถแบ่งได ้6 รูปแบบ ดงัน้ี 4.1) ลิงก์เฟซบุ๊ก (Facebook link) 4.2) 
ลิงก์อินสตาแกรม (Instagram link) 4.3) ลิงก์ยูทูป (Youtube link) 4.4) ลิงก์เฟซบุ๊กกรุ๊ป (Facebook Group) 4.5) ลิงก์
กิจกรรมพิเศษบนเฟซบุก๊ (Special event link) 4.6) ลิงกเ์ขา้สู่เวบ็ไซตอ่ื์น (Other link) 
  ส่วนท่ี 5 เป็นตวัช้ีวดัคุณภาพเน้ือหาสามารถวดัไดจ้ากจ านวนความสนใจผา่นกิจกรรมบนส่ือสังคมออนไลน์ 
ไดแ้ก่ 1) จ  านวน Like หรือถูกใจ 2) จ  านวน Share 3) จ  านวน Subscribe 4) จ  านวน View 5) จ  านวน Comment  
 ส่วนท่ี 6 ช่วงเวลาในการโพสต์ โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาต่าง ๆ 8 ช่วงเวลาดงัน้ี 1) เวลา 06.01 - 09.00 น.  2) 
เวลา 09.01 - 12.00 น.  3) เวลา 12.01 - 15.00 น.  4) เวลา 15.01 - 18.00 น.  5) เวลา 18.01 - 21.00 น.  6) เวลา 21.01 - 
24.00 น.  7) เวลา 00.01 - 03.00 น.  8) เวลา 03.01 - 06.00 น. 
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  2. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ  
  ผูว้ิจัยมีการตรวจสอบความตรง ( Validity) ของตารางบนัทึกข้อมูล (Coding Form) โดยให้นักวิชาการ 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการส่ือสารการตลาด และอาจารยท่ี์ปรึกษาจ านวน 3 ท่าน ท าการพิจารณาและตรวจสอบความสมบูรณ์
ดา้นเน้ือหาและโครงสร้างก่อนน าไปใช ้
  3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองจากแหล่งทุติยภูมิ ซ่ึงไดแ้ก่ โพสต์ท่ีปรากฏบนส่ือสังคมออนไลน์แบบ
ทางการ (Official) ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook), อินสตาแกรม (Instagram), ยูทูป (YouTube), เฟซบุ๊กกรุ๊ป (Facebook 
Group) และส่ือประเภทเว็บไซต์ (Website) ของกลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชร ทั้ง 30 แบรนด์ ตลอดจนหนังสือ 
เว็บไซต์ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัจดขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่านโพสตแ์ละรับชมโพสตแ์ต่
ละโพสต์ โดยการเทียบส่ิงท่ีไดเ้ห็นกบัคู่มือการลงรหัส (Coding Handbook) จากนั้นจึงจดบนัทึกลงในตารางบนัทึก
ขอ้มูล (Coding Form) 
  4. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
  ตวัแปรท่ีใชใ้นงานวิจยั ประกอบดว้ย เน้ือหาทางการตลาด และรูปแบบการน าเสนอเน้ือหาทางการตลาด ใน 
โพสต์ต่าง  ๆ บนส่ือสังคมออนไลน์ของกลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชร ซ่ึงวดัอยู่ในระดับนามบญัญติั (Nominal 
Measurement) 
  5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
  หลงัจากการบนัทึกขอ้มูลของโพสตต่์าง ๆ ลงในตารางบนัทึกขอ้มูล (Coding Form) ครบทั้ง 30 แบรนด ์แลว้
ผูว้ิจยัน าผลท่ีไดจ้ากตารางบนัทึกขอ้มูลมาลงรหัสตามคู่มือการลงรหัส (Coding Handbook) และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติ ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
 

7. สรุปผลการวจิัย 
  1.กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ของกลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชร จากการสัมภาษณ์กลุ่มธุรกิจผู ้
เล้ียงกระบองเพชร จ านวน 3 แบรนด ์ผลการวิจยัพบว่า ไดแ้ก่ การวางแผนในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ท่ีเขา้ถึงคนได้
จ  านวนมากอย่างเฟซบุ๊ก (Facebook) มาสร้างการรับรู้จดจ าแบรนด์ และใช้เ ป็นพ้ืนท่ีในการปิดการขาย ใช ้
อินสตาแกรม (Instagram) เพ่ิมการรับรู้แบรนด์ ใชยู้ทูป (YouTube) ในการสร้างภาพลกัษณ์ และถ่ายทอดความรู้ ใช้
เว็บไซต์ (Website) เป็นพ้ืนท่ีในการบอกตัวตนของแบรนด์ และวางขายสินค้าเป็นหมวดหมู่ และใช้เฟซบุ๊กกรุ๊ป 
(Facebook Group) ในการสร้างความจงรักภกัดีกบัแบรนด ์เป็นพ้ืนท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้และปิดการขายกนัเฉพาะกลุ่ม 
นอกจากน้ียงัมีการใชเ้ฟซบุก๊ แมจเซนเจอร์ (Facebook Messenger) และไลน์ (Line) ในการตอบค าถาม พูดคุยโตต้อบ
กบักลุ่มเป้าหมายเป็นการส่วนตวั มีการใชเ้ทคนิคการโพสตรู์ปและขอ้ความเรียกความน่าสนใจและสร้างให้เกิดความ
สงสัยของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาสอบถามทาง เฟซบุ๊กแมจเซนเจอร์ (Facebook Messenger) 
และไลน์ (Line) น ามาสู่ปิดการขายทางไดใ้นท่ีสุด  
  กลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชร ยงัมีการก าหนดประเภทเน้ือหาในการส่ือสารการตลาดออนไลน์ ทั้งในเร่ือง
ส่งเสริมและกระตุน้ให้เกิดการซ้ือหรือใชบ้ริการ การส่งเสริมการขาย การสร้างเน้ือหาจากส่ิงท่ีกลุ่มเป้าหมายให้ความ
สนใจ หรือเคยท าการสอบถามเขา้มากบัแบรนด์ และการให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในลกัษณะให้ความรู้สอนเทคนิค
ต่าง ๆ การส่ือสารหลกันอกจากเป็นการโพสต์ขายสินคา้แลว้ ยงัเน้นการสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีจดจ าในทุกช่องทาง มี
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การสร้างเน้ือหาเพ่ือส่ือสารความเป็นตวัตนของแบรนด์ และเจา้ของแบรนด์ โดยรูปแบบการน าเสนอมีการเลือกใช้
ขอ้ความร่วมกบัการใชรู้ปภาพเด่ียวท่ีน่าสนใจ และมีองคป์ระกอบเป็นแฮชแทก็ (Hashtag) เพ่ือให้ง่ายต่อการคน้หาได้
ทาง Search Engine ช่วงเวลาในการโพสต์ท่ีคิดว่ากลุ่มเป้าหมายจะว่างในการเข้ามาเลือกซ้ือสินค้าไดส้ะดวกเช่น 
ช่วงเวลาต่ืนเชา้ก่อนไปท างาน ช่วงเวลาหลงัพกัเบรครับประทานอาหารกลางวนัแลว้ และช่วงเวลาหลงัจากเลิกงาน
และกลบัถึงบา้นแลว้ ไดแ้ก่ ช่วงหลงัจาก 21.00 น. ซ่ึงกลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชรจะอาศยัความสม ่าเสมอในการ
โพสต์ โดยโพสต์ขั้นต ่าวนัละ 1 – 2 คร้ัง ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีแบรนด์เลือกใชเ้ป็นประจ า เพ่ือเป็นท่ีจดจ าของ
กลุ่มเป้าหมายไดง่้าย       
  2. การสร้างเน้ือหาในการส่ือสารการตลาดออนไลน์ของกลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชร  โดยขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) การส่ือสารการตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุก๊ อินสตาแกรม  
ยูทูป เฟซบุ๊กกรุ๊ป และส่ือประเภทเวบ็ไซต์ ทั้งหมด 30 แบรนด์ จ  านวนทั้งส้ิน 870 โพสต์ ตั้งแต่วนัท่ี 1 – 30 เมษายน 
2562 ผลการวิจัยพบว่า ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใช้มากท่ีสุดคือ เฟซบุ๊ก (Facebook) รองลงมาคือ อินสตาแกรม 
(Instagram) และยทููป (YouTube) โดยมีการใชเ้ฟซบุก๊ (Facebook) เป็นเคร่ืองมือหลกัในการส่ือสารการตลาดออนไลน์ 
รองลงมาคือ อินสตาแกรม (Instagram) รองลงมาคือ ยูทูป (YouTube) และเว็บไซต์ (Website) มีการใชเ้ฟซบุ๊กกรุ๊ป 
(Facebook Group) นอ้ยท่ีสุด นอกจากน้ียงัมีแบรนด์ท่ีเลือกใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการส่ือสารการตลาดร่วมกนัถึง 3 
ส่ือสังคมออนไลน์ ไดแ้ก่ แบรนด์วาเลนไทน์พนัธุ์ไม ้แบรนด์Cactus Café Thailand และแบรนด์ร้านระเบียงไม ้โดย
ประเภทเน้ือหาการตลาดท่ีใชสู้งสุดคือ การให้ขอ้มูลข่าวสารดา้นช่องทางการส่ือสาร รองลงมาคือ การส่งเสริมและ
กระตุน้ให้เกิดการซ้ือหรือใชบ้ริการ และการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ เน้ือหาท่ีโพสต์สูงสุดจะเกิดจาก ทศันคติ ไลฟ์
สไตล ์และความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย รองลงมาเป็นเน้ือหาท่ีเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายแสดงพฤติกรรมบางอย่าง 
เช่น ตดัสินใจซ้ือสินคา้  
  3. รูปแบบการน าเสนอเน้ือหาในการส่ือสารการตลาดออนไลน์ของกลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชร  
ผลการวิจยัพบว่า เป็นรูปแบบขอ้ความพร้อมสัญรูปอารมณ์และแฮชแทก็ โดยเลือกใชก้ารโพสตภ์าพถ่ายเด่ียวมากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นอลับั้มภาพ ใชว้ิดีโอบนเฟซบุ๊กมากท่ีสุด รองลงมาเป็นวิดีโอบนยูทูป มีการน าเสนอเน้ือหาเป็นลิงค์ 
เฟซบุ๊กกรุ๊ปมากท่ีสุด รองลงมาเป็นลิงค์เข้าสู่เว็บไซต์อ่ืน และใช้ช่วงเวลาโพสต์สูงสุดคือ เวลา 12.01 – 15.00 น. 
รองลงมาคือ เวลา 18.01 – 21.00 น. และมีความถ่ีในการโพสตสู์งท่ีสุดจ านวน 1 คร้ังต่อวนั  
 
8. การอภปิรายผล 

การสร้างเน้ือหาในการส่ือสารการตลาดออนไลน์ของกลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชร  พบว่าเป็นการให้
ขอ้มูลข่าวสารดา้นช่องทางการส่ือสาร การให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ การให้ขอ้มูลข่าวสารดา้นส่งเสริมการขาย 
และการให้ขอ้มูลข่าวสารดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี สาวิตรี วิภาวฒันะ (2559) ได้
ศึกษาประเภทของเน้ือหาและรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของมหาวิทยาลยัในเร่ืององค์ประกอบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเปิดรับนกัศึกษาใหม่ จ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ขอ้มูลเก่ียวกบัการส่งเสริมการขาย ขอ้มูล
เก่ียวกบัช่องทางการรับสมคัรออนไลน์ รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัส่ือสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ เพ่ือความสะดวกในการติดต่อ 
รวมทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กริษฐา อ๊ึงภากรณ์ (2556) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัการออกแบบเน้ือหาสารผา่นเฟซบุ๊ก
แฟนเพจว่าเป็นการมุ่งเน้นการน าเสนอรายละเอียดของตราสินคา้ ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ ช่องทางการติดต่อส่ือสาร และ
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ข่าวสารทัว่ไปของร้านเป็นหลกั นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อรรถชยั วรจรัสรังสี (2556) โดยไดศึ้กษา
เก่ียวกับประเภทเน้ือหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ เรียงล าดับการปรากฏ คือ 1.)การให้ข้อมูลข่าวสาร 2.) การ
ส่งเสริมและกระตุน้ให้เกิดการซ้ือหรือใช ้3.) การส่งเสริมการขาย 

ในด้านการสร้างเน้ือหาในการส่ือสารการตลาดออนไลน์ของกลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชร  เก่ียวกบั
องค์ประกอบของเน้ือหาท่ีดีพบว่าจะเน้นการสร้างเน้ือหาจาก 1.) สร้างสรรค์จากความคิด ทศันคติ ไลฟ์สไตล์ และ
ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย (Be Creative) 2.) เน้ือหาท่ีเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายแสดงพฤติกรรมบางอย่าง เช่น 
ตัดสินใจซ้ือสินค้า ลงทะเบียนรับข่าวสาร หรือเข้าร่วมกิจกรรม (Call to Action) 3.) เน้ือหาท่ีให้ข้อมูล ให้ความ
ช่วยเหลือ ให้ความรู้ และให้ความบนัเทิงแก่กลุ่มเป้าหมาย (Be Useful) 4.) เน้ือหาทั้งหมดเขียนเช่ือมโยงเก่ียวกบัสินคา้
และบริการอยา่งแนบเนียน ไม่เนน้ขายของจนเกินไป (Linked) ตามล าดบั โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ องัคณา เนตร
วิเศษ (2559) เก่ียวกบัการศึกษากลยุทธ์การสร้างเน้ือหาทางการตลาดพบว่า ประเภทของคลิปวิดีโอยูทูปเกิดจากการท่ี
ผูส้ร้างเน้ือหาทางการตลาดตอ้งการเขา้ใจความรู้สึกภายในใจของผูบ้ริโภค เพ่ือเป็นขอ้มูลในการสร้างสรรค์เน้ือหา
คลิปวิดีโอท่ีจะสามารถเช่ือมโยงกบัผลิตภณัฑอ์ยา่งแยบยล และแปลกใหม่ โดยใชศิ้ลปะในการเล่าเร่ืองราว โดยไม่ท า
ให้ผูบ้ริโภครู้สึกถึงการจงใจขายผลิตภณัฑม์ากเกินไป  

ในส่วนการศึกษารูปแบบการน าเสนอเน้ือหาการส่ือสารการตลาดออนไลน์ของกลุ่มธุรกิจผู ้เ ล้ียง
กระบองเพชร พบว่า มีการใชข้อ้ความพร้อมสัญรูปอารมณ์และแฮชแท็ก มากท่ีสุด  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สาวิตรี วิภาวฒันะ (2559) ท่ีศึกษารูปแบบการน าเสนอขอ้มูลบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของมหาวิทยาลัย พบว่ามีการใช้
ขอ้ความเพียงอย่างเดียว และขอ้ความพร้อมสัญรูปอารมณ์ ในส่วนรูปแบบเน้ือหาในลกัษณะของรูปภาพพบว่ามีการ
ใชภ้าพถ่ายเด่ียว และอลับั้มภาพเช่นกนั รูปแบบเน้ือหาลกัษณะวิดีโอ พบว่ามีการใชว้ิดีโอบนเฟซบุ๊กมากว่าวิดีโอบน 
ยทููป นอกจากน้ียงัมีการใชว้ิดีโอถ่ายทอดสดบนเฟซบุก๊และยูทูป รวมไปถึงเน้ือหาในลกัษณะของลิงก์พบว่า มีการใช้
ลิงก์กิจกรรมบนเฟซบุ๊กกรุ๊ป และลิงก์เขา้สู่เว็บไซต์อ่ืน และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พีรพฒัน์ ตุลยาเดชานนท์ 
(2555) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจต่อบริษทัและเฟซบุก๊แฟนเพจของบริษทัได้มาก
ท่ีสุด โดยพบว่ารูปแบบเน้ือหาการตลาดท่ีสามารถน าเสนอบนส่ือสังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ มีได ้4 รูปแบบคือ 1.) 
รูปแบบขอ้ความ 2.)รูปแบบรูปภาพ 3.) รูปแบบวิดีโอ 4.) รูปแบบลิงก ์

นอกจากน้ียงัพบว่ากลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชรมีการโพสต์บนส่ือสังคมออนไลน์อย่างสม ่าเสมอโดยมี
ความถ่ีเฉล่ีย 1 โพสต์ต่อวนั โดยช่วงเวลาในการโพสต์ท่ีกลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชรใชม้ากท่ีสุดคือ เวลา 12.01 - 
15.00 น.  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภานุรุจ ปวิดาภา (2558) ศึกษาเก่ียวกบัเน้ือหาการโพสต์ใน Facebook Fanpage 
และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ในดา้นเวลาการโพสต์พบว่าช่วงเวลาการโพสต์ของแต่ละเพจมีลกัษณะแตกต่างกนั แต่พบ
ความสัมพนัธ์ว่ามีแนวโนม้ในวนัส าคญัท่ี Facebook Fanpage จะไดรั้บความนิยมสูงกว่าวนัธรรมดาทัว่ไป 

 

9. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
งานวิจยัน้ีมุ่งศึกษาการส่ือสารการตลาดออนไลน์ของกลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชร ในดา้นกลยุทธ์การ

ส่ือสารการตลาด การสร้างเน้ือหา และรูปแบบการน าเสนอเน้ือหาการส่ือสารการตลาดออนไลน์ ซ่ึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
เทคนิคการน าเสนอท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะของแบรนด์ เช่น การเน้นโพสต์ในสินคา้ท่ีทางแบรนด์มีความเช่ียวชาญสูง
เป็นหลกั โพสต์อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิดการจดจ าแบรนด์ในลกัษณะเป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความน่าเช่ือถือ
เฉพาะดา้น หรือเฉพาะสินคา้นั้น ๆ รวมทั้งเทคนิคการน าเสนอภาพถ่ายเป็นส่ิงส าคญัในการปิดการขาย องคป์ระกอบ
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ในการถ่ายภาพ การเลือกสินคา้มาถ่าย และการใชข้อ้ความประกอบภาพจึงเป็นส่ิงส าคญั ท่ีจะกระตุน้ให้กลุ่มเป้าหมาย
เกิดความสนใจซ้ือได ้ดา้นการออกแบบเน้ือหาสารควรมุ่งเน้นการน าเสนอรายละเอียดของสินคา้ หรือแบรนดสิ์นคา้ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัร้านคา้ ช่องทางการติดต่อส่ือสาร ผสมผสานกบัข่าวสารขอ้มูลทัว่ไปของร้าน โดยมีรูปแบบการน าเสนอ
เน้ือหาทั้งขอ้ความพร้อมสัญรูปอารมณ์และแฮชแทก็ ควรใชรู้ปภาพ วิดีโอ และลิงกท่ี์มีความเก่ียวขอ้งกบัแบรนด์และ
สินคา้ โดยสร้างสรรค์เน้ือหาต่าง ๆ ส่ิงท่ีอยู่ในความสนใจของผูบ้ริโภคเป็นหลกั แลว้จึงสอดแทรกเน้ือหาขอ้ความ 
ต่าง ๆ ของแบรนดเ์ขา้ไป โดยไม่ยดัเยยีดขายของ ควรเนน้การสร้างเน้ือหาท่ีมีคุณค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูบ้ริโภค 
ใชภ้าษาไม่เป็นทางการ มีการพูดคุยทกัทาย เพ่ือสร้างสัมพนัธ์อนัดีกบัสมาชิกท่ีติดตาม อีกทั้งตอ้งอาศยัความสม ่าเสมอ
ท่ีเก่ียวกบัความถ่ีของการโพสตอ์ยา่งนอ้ยวนัละ 1 – 2 คร้ัง โดยสามารถก าหนดช่วงเวลาการโพสต ์เพ่ือสร้างภาพจ าให้
สมาชิกคอยติดตามเร่ืองราวข่าวสารต่าง ๆ จากแบรนดไ์ดอ้ยา่งสม ่าเสมอ  

นอกจากน้ีแบรนดย์งัตอ้งพร้อมรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลย ีและส่ือสังคมออนไลน์ โดย 
แบรนด์ควรหันมาสร้างกลุ่มเฉพาะ เพ่ือเป็นแหล่งรวมของผูค้นท่ีมีความชอบเหมือนกันสามารถสนทนาและมี
ปฏิสัมพนัธ์ภายในกลุ่มไดม้ากข้ึน เช่น เฟซบุก๊กรุ๊ป (Facebook Group), ไลน์ สแคว ์(Line Square) ซ่ึงนอกจากจะเป็น
ช่องทางให้ผูท่ี้มีความสนใจในสินคา้สามารถสอบถามขอ้มูลกบัแบรนด์ไดโ้ดยตรงแลว้ ยงัเป็นพ้ืนท่ีการแสดงความ
คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ แสดงความพึงพอใจ ซ่ึงจะเป็นโอกาสท่ีจะท าให้ธุรกิจสามารถพฒันาและต่อยอดการผลิตสินคา้
จากการรับฟังความคิดเห็น และสังเกตการณ์พฤติกรรมการใชชี้วิตและทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรง 
อีกทั้งยงัเป็นพ้ืนท่ีเพ่ือให้ผูท่ี้มีความภกัดีกบัแบรนด์แบ่งปันขอ้มูลข่าวสารของแบรนด ์หรือสินคา้ พร้อมแนะน าแสดง
ความช่ืนชมในความประทบัใจต่อแบรนด์ในเครือข่ายของตนได ้ส่วนส าคญัท่ีจะสามารถเสริมสร้างให้แบรนดย์งัคง
สามารถสร้างการรับรู้ผ่านการส่ือสารการตลาดออนไลน์คือการ ตั้งช่ือแบรนด์ ช่ือเพจให้มีความสอดคลอ้งกบัสินคา้ 
สามารถจดจ าไดง่้ายหรือบ่งช้ีแบรนด์ไดอ้ย่างชดัเจน โดยใส่แฮชแท็ก (#Hashtag) ค าส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ หรือ
แบรนดเ์อาไวใ้นโพสต ์เพ่ือสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายไดเ้ห็นส่ือออนไลน์ต่าง ๆ ของแบรนดไ์ดม้ากข้ึน 
 ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลวิจยัไปใช ้
 1. ส าหรับกลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชร การใชช่้องทางส่ือสารการตลาดดว้ยส่ือสังคมออนไลน์จะช่วยให้
เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคได้ง่าย และสามารถวิเคราะห์ความตอ้งการของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัสายพนัธุ์กระบองเพชร และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการซ้ือ หรือเป็นกระแสนิยมในปัจจุบนั ก่อนท าการลงทุน และจดัหาสินคา้ต่าง ๆ 
มาขาย รวมทั้งการต่อยอดน าผลวิจยัน้ีไปประยุกต์ใช้เป็นกลยุทธ์ในการส่ือสารการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
รวมทั้งสามารถเลือกเคร่ืองมือส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายได ้
 2. ส าหรับนักส่ือสารการตลาดของแบรนด์ต่าง ๆ  งานวิจยัช้ินน้ีท าให้เขา้ใจถึงสภาวะความเปล่ียนแปลงไป
ของการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความชอบสินคา้ท่ีมีความเฉพาะเจาะจง แมจ้ะเป็นกลุ่มเล็ก
เม่ือเทียบกบักลุ่มสินคา้อ่ืน ๆ แต่เป็นกลุ่มท่ีมีความส าคญัและมีก าลงัซ้ือมาก ดงันั้น การน าผลวิจยัในเร่ืองเก่ียวกบัการ
น าเสนอเน้ือหาต่าง ๆ ไปใชป้ระโยชน์จะท าให้นักส่ือสารการตลาดสามารถมองเห็นภาพรวมของการใชส่ื้อสังคม
ออนไลน์แต่ละประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยดัค่าใชจ่้าย และยงัสามารถสร้างการรับรู้จดจ าแบรนด์ในระยะ
ยาวได ้
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 ขอ้เสนอแนะส าหรับผลวิจยัคร้ังต่อไป 
 1. เน่ืองจากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการท าวิจยัเชิงคุณภาพ ท่ีมุ่งวิจยั และวิเคราะห์กลยุทธ์ รูปแบบ และ
ลกัษณะเน้ือหาทางการส่ือสารการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของกลุ่มธุรกิจผูเ้ล้ียงกระบองเพชรเพียงอย่างเดียว 
ดงันั้นงานวิจยัคร้ังหน้าควรท าการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัดา้นผูบ้ริโภค หรือผูซ้ื้อกระบองเพชรผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีสามารถน ามาพฒันาต่อยอด และสามารถน ามาปรับเป็นกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ไดดี้
ข้ึน 
 2. งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัท่ีมุ่งเนน้ลงไปในสินคา้ท่ีมีความเฉพาะอยา่งกระบองเพชร ซ่ึงมีความใกลเ้คียง หรือ
อยูใ่นหมวดสินคา้แบบเฉพาะเจาะจง หรือ Niche ดงันั้น จึงสามารถน างานวิจยัน้ีมาต่อยอดในการศึกษาสินคา้อ่ืน ๆ ท่ี
เป็นสินคา้แบบเฉพาะเจาะจง หรือสินคา้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของคนบางกลุ่มได้ 
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การต้ังช่ือและการส่ือความหมายของช่ือภาพยนตร์ไทย 
และช่ือภาษาไทยของภาพยนตร์อเมริกัน 

THE PROCESS OF NAMING AND SIGNIFYING OF THAI FILM TITLES AND THAI 
NAMES OF AMERICAN FILMS 

พีรภาส  จงตระกูล1 
1 หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต, P.jongthakul@gmail.com 

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์วิธีหรือแนวคิดของกระบวนการในการตั้งช่ือภาพยนตร์ไทยและ

ช่ือภาษาไทยของภาพยนตร์อเมริกนัโดยการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยการใชก้าร
วิเคราะห์เน้ือหาจากช่ือภาพยนตร์ท่ีคดัเลือกโดยใชเ้กณฑ์คือ ภาพยนตร์ท่ีท ารายไดเ้ปิดตวัในสัปดาห์แรกในประเทศ
ไทยสูงท่ีสุด จ  านวน 20 เร่ือง โดยเป็นภาพยนตร์ไทย 10 เร่ือง และ ภาพยนตร์อเมริกนั 10 เร่ือง ดงัน้ี 

ภาพยนตร์ไทย 
1. พ่ีมากพระโขนง   2. ไอฟาย...แตง้ก้ิวเลิฟย ู
3. ตม้ย  ากุง้   4. ลดัดาแลนด ์
5. เท่งโหน่งคนมาหาเฮีย  6. ห้าแพร่ง 
7. เอทีเอ็ม เออรักเออเร่อ  8. หลวงพ่ีแจ๊ส 4 G 
9. สุดเขตเสล็ดเป็ด   10. Freelance ฟรีแลนซ์ ห้ามป่วย ห้ามพกั ห้ามรักหมอ 
ภาพยนตร์อเมริกนั 
1. Avengers: Age of Ultron  2. Transformers: Age of Extinction 
3. Jurassic World   4. Captain America: Civil War 
5. Tranformers 3 dark of the moon 6. 2012 
7. X-Men: Apocalypse  8. Independence Day: Resurgence 
9. Thor the dark world  10. Transformers: Revenge of the Fallen 
 
ผลจากการศึกษานั้ นพบว่า ช่ือภาพยนตร์ทั้งหมดท่ีได้ท  าการศึกษานั้ นมีลักษณะของแนวคิดหลักหรือ

กระบวนการในการคิดช่ือหรือตั้งช่ือภาพยนตร์ในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัไดอ้ยู่ 3 ปัจจยัหลกัๆ โดยแนวคิดหลักๆ
เหล่าน้ีคือ 1) ตระกูลของภาพยนตร์หรือGenre(ฌองร์)ของภาพยนตร์ 2)แก่นเร่ืองของภาพยนตร์หรือTheme(ธีม)ของ
ภาพยนตร์ 3) ดารานักแสดงหรือผูรั้บบทตวัละครเอกในภาพยนตร์ โดยทั้ง 3ปัจจยัหลกัหรือแนวคิดดงักล่าวท่ีเป็น
แนวคิดหลกัหรือเป็นปัจจยัส าคญัในการตั้งช่ือภาพยนตร์เพ่ือให้เกิดการส่ือความหมายหรือเขา้ใจความหมายท่ีตอ้งการ
จะส่ือในช่ือของภาพยนตร์สามารถท าไดต้รงจุดประสงค์มากยิง่ข้ึน โดยเม่ือใชปั้จจยัทั้งหลายแหล่าน้ีจะท าให้สามารถ
บ่งบอกลกัษณะของภาพยนตร์หรือบ่งบอกส่ิงส าคญัในภาพยนตร์เพ่ือสร้างความน่าสนใจให้กบัผูช้มภาพยนตร์และ
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สามารถท าให้เกิดการดึงดูดผูช้มจากการรับรู้ช่ือภาพยนตร์และเกิดความสนใจโดยน ามาซ่ึงการเขา้ไปรับชมภาพยนตร์
นัน่เอง 

 

ABSTRACT 
The main aim of this study is to analyze the process of naming Thai films as well as American films in 

Thai. It is qualitative Research 10 Thai films and 10 American are selected for being including analyzed used in the 
study. 

Thai films 
1. Pee Mak Phra Khanong  2. I FINE THANK YOU LOVE YOU 
3. Tom yum goong (the protector) 4. Ladda land 
5. Teng nong kon maha hia  6. Ha praeng (phobia 2) 
7. Atm er rak error   8. Luang pee jazz 4G 
9. Sudkhet Saledped  10. Freelance:HampuayHamphakHam rak mor 
American films 
1. Avengers: Age of Ultron  2. Transformers: Age of Extinction 
3. Jurassic World                 4. Captain America: Civil War 
5. Tranformers 3 dark of the moon 6. 2012 
7. X-Men: Apocalypse  8. Independence Day: Resurgence 
9. Thor the dark world               10. Transformers: Revenge of the Fallen 

 
The research finding are as follows : there were three similar factors in titling movies genres themes and an 

actor or a leading actors respectively; These factors were considered as key aspects in naming movies in order to 
clearly present movies related to the objectives; the three significant elements were used to indicate the characteristic 
of the movies and make them more fascinating in order to attract audiences.  
 
1.บทน า 

ภาพยนตร์เป็นเสมือนกับสินค้าชนิดหน่ึงและเป็นสินค้าท่ีไม่สามารถบ่งบอกหรือเห็นหน้าตารูปร่า งของ
สินคา้ไดท้ั้งหมดจึงท าให้ช่ือภาพยนตร์เปรียบเสมือนกบัหนา้ตาหรือช่ือของ Brand ของสินคา้ชนิดนั้นหรือบ่งบอกถึง
ลักษณะของภาพยนตร์ในแต่ละเร่ืองผ่านการใช้ค  าหลายๆค าน ามาประกอบสร้างเพ่ือเป็นช่ือของภาพยนตร์ซ่ึง
ความส าคญัของช่ือภาพยนตร์คือ ช่ือของภาพยนตร์นั้นสามารถสร้างความน่าสนใจเพ่ือบ่งบอกถึงตวัของภาพยนตร์ได้
ค่อยขา้งมากพอสมควรหรืออาจจะเป็นส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีส าคญัเพราะนอกจากท่ีจะสามารถบ่งบอกถึงประเภทของ
ภาพยนตร์ไดแ้ลว้นั้น ช่ือของภาพยนตร์ยงัสามารถบ่งบอกถึงนกัแสดงน าท่ีรับบทตวัละครเอกหรือในบางคร้ังอาจจะ
สามารถบ่งบอกถึงประเภทของภาพยนตร์ไดว้่าเป็นภาพยนตร์แนวไหนหรือประเภทใดมีลกัษณะของเน้ือเร่ืองเป็น
อย่างไร โดยในประเทศไทยนั้ นช่ือของภาพยนตร์ท่ีมีรูปแบบในการตั้ งช่ือท่ีมีเอกลักษณ์ค่อนข้างโดดเด่นจะมี
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ภาพยนตร์ 2 กลุ่มหลกัๆซ่ึงก็คือ ภาพยนตร์ไทย ท่ีมีช่ือภาษาไทยและในบางคร้ังก็มีช่ือภาษาองักฤษเขา้มา และ อีกกลุ่ม
หน่ึงคือ ภาพยนตร์อเมริกนัท่ีมีทั้งช่ือภาษาองักฤษและช่ือภาษาไทยท่ีตั้งช่ือเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจไดง่้ายข้ึน ซ่ึงจาก
เร่ืองท่ีกล่าวนั้นท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจและตอ้งการท่ีจะศึกษาวิเคราะห์ในกระบวนการในการตั้งช่ือของภาพยนตร์ว่า 
มีแนวทางหรือกระบวนการคิดเป็นอยา่งไร 
 
2.แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 1. แนวคิดการตลาดและตลาดภาพยนตร์ 
 2. แนวคิดการจดัจ าหน่ายภาพยนตร์ 
 3. แนวคิดสัญวิทยา 
 4. แนวคิดภาพยนตร์กบับริบททางสังคม 
 5. กลยทุธสู่์ความส าเร็จของภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดีของจีทีเอช  อิทธิฤทธ์ิ อ้ึงสกลุ (2556) 
 6. กลวิธีการตั้งช่ือภาษาไทยส าหรับภาพยนตร์อเมริกนั  ภาคภูมิ หรรนภา (2544)  
 

กรอบแนวคดิการวจิัย 
มุ่งศึกษาวิเคราะห์กระบวนการคิดและความเก่ียวขอ้งระหว่างช่ือภาพยนตร์กบัเน้ือเร่ืองของภาพยนตร์ว่า

เ ก่ี ยวข้องกันอย่ างไรโดย มีการใช้ภาพยนตร์ ท่ี มีรายได้ เ ปิดตัว สูง สุดในสัปดาห์แรกซ่ึ งอ้า ง อิงมาจาก 
www.boxofficemojo.com โดยเป็นภาพยนตร์ไทยจ านวน 10 เร่ือง และภาพยนตร์อเมริกนั 10 เร่ือง ซ่ึงไม่นบัภาพยนตร์
ท่ีมีการใชช่ื้อเร่ืองเดียวกนัหรือเป็นภาพยนตร์ภาคต่อโดยการใชช่ื้อภาพยนตร์เดิมและใส่ตวัเลขเพ่ือบ่งบอกถึงภาคของ
ภาพยนตร์ 

 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

 1. เพ่ือวิเคราะห์กระบวรการตั้งช่ือภาพยนตร์ไทยและช่ือภาษาไทยของภาพยนตร์อเมริกนั 
 2. เพ่ือศึกษาความหมายของช่ือภาพยนตร์ไทยและช่ือภาษาไทยของภาพยนตร์อเมริกนั 
 

3.การด าเนินการวจิัย 
การค้นคว้าวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ใช้การวิเคราะห์ตัวบท  (Textual 

Analysis) ของภาพยนตร์เป็นหลกัโดยภาพยนตร์ท่ีเป็นตวัอย่างในการน ามาวิเคราะห์คือภาพยนตร์ท่ีท ารายไดเ้ปิดตวั
ในสัปดาห์แรกท่ีเขา้ฉายสูงท่ีสุดโดยท าการอา้งอิงจาก  www.boxofficemojo.com  ซ่ึงเป็นภาพยนตร์ไทยจ านวน 10 
เร่ือง และภาพยนตร์อเมริกนั 10 เร่ืองโดยมีรายช่ือดงัน้ี 

ภาพยนตร์ไทย 
1. พ่ีมากพระโขนง   2. ไอฟาย...แตง้ก้ิวเลิฟย ู
3. ตม้ย  ากุง้   4. ลดัดาแลนด ์
5. เท่งโหน่งคนมาหาเฮีย  6. ห้าแพร่ง 
7. เอทีเอ็ม เออรักเออเร่อ  8. หลวงพ่ีแจ๊ส 4 G 
9. สุดเขตเสล็ดเป็ด   10. Freelance ฟรีแลนซ์ ห้ามป่วย ห้ามพกั ห้ามรักหมอ 



 การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  289 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ภาพยนตร์อเมริกนั 
1. Avengers: Age of Ultron  2. Transformers: Age of Extinction 
3. Jurassic World   4. Captain America: Civil War 
5. Tranformers 3 dark of the moon 6. 2012 
7. X-Men: Apocalypse  8. Independence Day: Resurgence 
9. Thor the dark world  10. Transformers: Revenge of the Fallen 
 
และใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรืออยูใ่นกระบวนการของการตั้งช่ือภาพยนตร์จ านวน 2 

คนคือ 
1. สาริน   บางณรงค ์  senior  creative  บริษทั monofilm 
2. ภคัธร  เถามะนะกุล   ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ส่วนเครือข่ายออนไลน์  บริษทั สหมงคลฟิลม ์จ ากดั 
 

4. ผลการวจิัย 
การศึกษาวิจัยเร่ืองกระบวนการการตั้ งช่ือและส่ือความหมายของภาพยนตร์ไทยและช่ือภาไทยของ

ภาพยนตร์อเมริกนั ไดแ้บ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 
1) กระบวนการตั้งช่ือภาษาไทยของภาพยนตร์ไทย โดยพบว่า ในกระบวนการของการตั้งช่ือภาษาไทยของ

ภาพยนตร์นั้นมีกระบวนการในการตั้งช่ือโดยยดึถือหลกัหรืออิงจาก ผูท่ี้มีต าแหน่งสูงสุดหรือมีหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การตั้งช่ือภาพยนตร์ ซ่ึงในส่วนของภาพยนตร์ไทยคือ ผูก้  ากบัภาพยนตร์ ผูเ้ขียนบทภาพยนตร์ หรือผูอ้อกทุนสร้าง
ภาพยนตร์ ท่ีมีการอ านาจหรือสิทธิในการตั้ งช่ือภาษาไทยของภาพยนตร์ไทย ซ่ึงในกระบวนการของการคิดช่ือ
ภาษาไทยของภาพยนตร์จะมีหลกัการคือจะตอ้งมีความหมายของช่ือท่ีสามารถส่ือเร่ืองราวในภาพยนตร์ไดโ้ดยเข้าใจ
ไดง่้ายไม่ซับซ้อนและจะตอ้งมีการใชค้  าท่ีสามารถสร้างความน่าสนใจให้กบัผูรั้บชมหรือผูบ้ริโภคเพ่ือให้เกิดความ
สนใจในตวัของภาพยนตร์ผา่นการตั้งช่ือของภาพยนตร์ 
 2) กระบวนการตั้ งช่ือภาษาไทยของภาพยนตร์ไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยพบว่า ในกระบวนการตั้ งช่ือ
ภาษาไทยของภาพยนตร์ไทยเป็นช่ือภาษาอังกฤษนั้ นจะเป็นเหตุการณ์หรือมีการกระท ากระบวนการตั้ ง ช่ือ
ภาษาอังกฤษของภาพยนตร์ท่ีเกิดข้ึนมาเป็นจ านวนน้อยหรือกล่าวได้ว่าไม่ค่อยได้มีการตั้ งช่ือภาษาอังกฤษของ
ภาพยนตร์ไทยสักเท่าไหร่นกั 
 โดยยกตวัอย่างคือ ภาพยนตร์เร่ือง ตม้ย  ากุง้ ท่ีไดท้  าการออกฉายไปยงัต่างประเทศจึงมีช่ือภาษาองักฤษว่า 
The protector 
 3) กระบวนการตั้งช่ือภาพยนตร์ต่างประเทศเป็นช่ือภาษาไทย โดยพบว่าในขั้นตอนของการตั้งช่ือภาพยนตร์
นั้นในส่วนล าดบัขั้นตอนแรกของการตั้งช่ือจะมีการน าปัจจยัหรือคน้หาปัจจยัเพ่ือท าการตั้งช่ือภาพยนตร์จากการดู
ภาพยนตร์หรือเอกสารประกอบร่วมแลว้หาปัจจยัเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการตั้งช่ือภาพยนตร์ดงัน้ี   

- ตระกูล(ฌองร์) ของภาพยนตร์ โดยพบว่าการรู้ตระกูลหรือฌองร์  นั้นจะท าให้ผูต้ ั้ งช่ือหรือทีมตั้ งช่ือ
ภาพยนตร์จะสามารถรู้จักภาพยนตร์เร่ืองนั้ นๆหรือเร่ืองท่ีจะต้องท าการตั้ งช่ือให้นั้ นว่าภาพยนตร์เร่ืองนั้ น เป็น
ภาพยนตร์ตระกูลหรือประเภทภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาดงักล่าวในรูปแบบใดซ่ึงเม่ือทีมตั้งช่ือภาพยนตร์นั้นไดรั้บรู้ Genre 
หรือ ตระกูลของภาพยนตร์เร่ืองท่ีจะตอ้งท าการตั้งช่ือให้แลว้นั้นทีมงานตั้งช่ือก็จะเลือกค าท่ีเหมาะสมกบัตระกูลของ
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ภาพยนตร์เร่ืองนั้นๆมารวบรวมไวแ้ลว้เลือกค าท่ีเหมาะสมของการน าไปตั้งช่ือของภาพยนตร์เร่ืองนั้นๆไดจ้ากค าหรือ
ช่ือท่ีเหมาะสมกบัตระกูลภาพยนตร์ 

- แก่นเร่ือง(Theme) หรือเน้ือหาของภาพยนตร์ โดยพบว่าแก่นเร่ืองหรือเน้ือหาของภาพยนตร์เป็นปัจจัย
ส าคญัท่ีรองลงมาหรืออาจจะส าคญัพอๆกบั ตระกูล ของภาพยนตร์ส าหรับการตั้งช่ือภาพยนตร์ เร่ืองจากแก่นเร่ืองหรือ
เน้ือหานั้นเป็นการบ่งบอกภาพยนตร์หรือส่วนส าคญัความเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในภาพยนตร์เร่ืองนั้นๆโดย
แก่นเร่ืองจะมีความแตกต่างจากตระกูลอยู่ซ่ึงก็คือแก่นเร่ืองจะเป็นส่ิงท่ีคลา้ยคลึงหรือเป็นส่วนท่ีเป็นจุดเด่นของ
ภาพยนตร์เร่ืองนั้นๆเช่น เป็นเก่ียวกบัส่ิงของท่ีส าคญัของภาพยนตร์เร่ืองนั้นหรือเป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนของภาพยนตร์เร่ืองนั้น ซ่ึงแก่นเร่ืองนั้นก็เป็นปัจจยัอีกอยา่งหน่ึงท่ีสามารถน ามาเป็นปัจจยัในการตั้งเป็นช่ือของ
ภาพยนตร์ไดเ้น่ืองจากว่าแก่นเร่ืองเป็นจุดท่ีมีความส าคญัอีกจุดหน่ึงซ่ึงบางคร้ังอาจจะมีความโดดเด่นกว่าตระกูลหรือ
ท าให้เกิดค าใหม่หรือช่ือของภาพยนตร์เฉพาะทางเน่ืองจากว่า  แก่นเร่ืองเป็นจุดเด่นท่ีภาพยนตร์ในแต่ละเร่ืองมีไม่
เหมือนกนัหรือมีโอกาสท่ีจะคลา้ยคลึงกนัน้อยกว่า ฌองร์ ท่ีเป็นตระกูลหรือประเภทมากกว่าซ่ึงปัจจยัในการน าแก่น
เร่ืองของภาพยนตร์นั้นจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีขาดไม่ไดใ้นการตั้งช่ือภาพยนตร์ 

- ดาราน าแสดง โดยพบว่าในบางคร้ัง ดาราน าแสดง หรือผูแ้สดงท่ีมีการเล่นภาพยนตร์ในจ านวนท่ีมากหรือ
มีการแสดงภาพยนตร์ท่ีมากก็จะมีการตั้งช่ือของภาพยนตร์ท่ีใชค้  าท่ีสามารถบ่งบอกไดว้่า ภาพยนตร์เร่ืองน้ี ดาราน า
แสดงผูน้ี้เป็นคนน าแสดง 

4) ความสัมพนัธ์ของช่ือภาษาไทยกับภาษาอังกฤษของภาพยนตร์ต่างประเทศโดยพบว่าในการตั้ ง ช่ือ
ภาษาไทยของภาพยนตร์ต่างประเทศนั้นความสัมพนัธ์ของช่ือภาษาไทยกบัภาษาองักฤษของภาพยนตร์นั้นไม่มีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องสัมพนัธ์กนัหรือมีความหมายของช่ือหรือค าท่ีส่ือไปในทิศทางเดียวกนัก็ได้เน่ืองจากว่าการตั้งช่ือ
ภาพยนตร์นั้นปัจจยัส าคญัท่ีมีมากกว่าสัมพนัธ์ของช่ือภาษาไทยกบัภาษาองักฤษคือ แก่นเร่ือง และ ตระกูล ท่ีทีมงานตั้ง
ช่ือภาพยนตร์นั้นให้ความสนใจหรือใส่ใจกบัปัจจยัส าคญัสองส่วนน้ีมากกว่าการดูความสัมพนัธ์ของช่ือภาพยนตร์ท่ี
เป็นช่ือภาษาไทยกบัช่ือภาษาองักฤษ 
 

5. การอภปิรายผล 
จากการศึกษาการตั้งช่ือของภาพยนตร์ไทยและช่ือภาษาไทยของภาพยนตร์อเมริกนันั้นพบว่า ในส่วนของ

การตั้งช่ือภาพยนตร์นั้นส่ิงท่ีตอ้งค านึงในการตั้งช่ือคือ การวิเคราะห์ผูบ้ริโภคหรือลกัษณะทางประชากรซ่ึงผลการวิจยั
มีความสอดคลอ้งกนักบั ชยัวฒัน์ ทวีวงศแ์สงทอง และ สุมน อยู่สิน (2558) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า ตอ้งมีการศึกษาตวัของ
สินคา้ซ่ึงก็คือภาพยนตร์นั้นมีรูปแบบหรือเน้ือหาภาพยนตร์เป็นอยา่งไรเพ่ือท าการวางแผนหาจุดเด่นหรือจุดขายของ
ภาพยนตร์ ซ่ึงอาจจะเรียกว่า เป็นการรู้จกักบัสินคา้หรือหาจุดเด่นของภาพยนตร์เร่ืองนั้นๆแลว้น าจุดท่ีโดดเด่นเหล่านั้น
น ามาสร้างเป็นสนใจในการโปรโมทหรือการการขายความน่าสนใจของเร่ืองราวในภาพยนตร์ให้เกิดความน่าสนใจ
กบัผูรั้บชมภาพยนตร์เพ่ือท าให้ผูรั้บชมภาพยนตร์เกิดความสนใจในตวัของจุดเด่นของภาพยนตร์ท่ีน ามาเสนอขาย
เหล่าน้ี ซ่ึงนอกจากเรียนรู้หรือวิเคราะห์จุดเด่นของภาพยนตร์แลว้นั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายหรือ
กลุ่มประชากรท่ีเป็นเป้าหมายในการท่ีจะท าการขายภาพยนตร์เร่ืองนั้นๆโดยศึกษาจากลกัษณะของประชากรตาม
ลกัษณะทัว่ไปเช่น เพศ อาย ุการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม โดยลกัษณะทางประชากรเหล่าน้ีจะส่งผลให้สามารถท่ีจะน า
จุดเด่นของภาพยนตร์หรือสร้างค าหรือประโยคท่ีสามารถดึงดูดให้ผูช้มเกิดความน่าสนใจจากการได้ยินช่ือของ
ภาพยนตร์และต่อยอดไปถึงการรับชมขอ้มูลดา้นอ่ืนของภาพยนตร์และเขา้ไปรับชมภาพยนตร์ในท่ีสุด  
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ในส่วนของการตั้งช่ือนั้นตรงกบัท่ี อุณาโลม  จนัทร์รุ่งมณีกุล (2558) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัการวางแผนการตลาด
ภาพยนตร์ในขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาตวัสินคา้และวางแผนการตลาดว่า ฝ่ายการตลาดตอ้งดูและศึกษาภาพยนตร์อีกคร้ัง
อย่างละเอียดเพ่ือพลิกจุดอ่อนหรือจุดด้อยของภาพยนตร์ให้เป็นจุดแข็งนั้ นสอดคลอ้งกับผลการวิจยัท่ีว่า เม่ือฝ่าย
การตลาดนั้นไดน้ าภาพยนตร์ท่ีจะท าการจ าหน่ายหรือซ้ือภาพยนตร์จากต่างประเทศเขา้มาแลว้นั้นฝ่ายการตลาดจะตอ้ง
ท าการศึกษาตวัของสินคา้ซ่ึงก็คือภาพยนตร์เร่ืองนั้นๆแลว้คน้หาจุดขายหรือจุดเด่นของภาพยนตร์เร่ืองนั้นท่ีสามารถ
น ามาเป็นจุดขายของภาพยนตร์ไดแ้ลว้จึงท าการท าให้จุดเด่นของภาพยนตร์เร่ืองนั้นมาเป็นจุดขายเช่นเดียวกบัการตั้ง
ช่ือของภาพยนตร์ท่ีมีการน าจุดเด่นของภาพยนตร์มาเป็นช่ือของภาพยนตร์เพ่ือสร้างจุดขายให้กบัภาพยนตร์เร่ืองนั้น 

ส่วนในหลกัการของการตั้งช่ือภาพยนตร์นั้นมีความสอดคลอ้งกบัท่ี ภาคภูมิ  หรรนภา (2544)  ไดอ้ธิบายไว้
เก่ียวกบัหลกัของการตั้งช่ือของภาพยนตร์นั้น การตั้งช่ือของภาพยนตร์จะเป็นการบ่งบอกถึงเน้ือหาของภาพยนตร์ 
ตระกูล หรือ แก่นเร่ือง และ จุดเด่นของภาพยนตร์ท่ีเป็นจุดท่ีตอ้งการหรือมีการน ามาขายเพ่ือสร้างความสนใจให้กบั
ผูช้มโดยอาจจะยกตวัอยา่งเช่นภาพยนตร์เร่ือง  Transformers: Revenge of the Fallen ช่ือไทย ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส อภิ
มหาสงครามแคน้ กบัภาพยนตร์เร่ือง Transformers : Age of extinction ช่ือไทย ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส มหาวิบติัยคุสูญ
พนัธุ์ โดยภาพยนตร์ทั้ง 2 เร่ืองมีการตั้งช่ือภาษาไทยโดยการใชจุ้ดเด่นจากการเกิด สงครามในภาพยนตร์และมีการตั้ง
ช่ือของภาพยนตร์ให้สงครามหรือความน่ากลวัของสถานการณ์สงครามในภาพยนตร์เป็นเร่ืองท่ีน่าตกใจ และ เป็น
วิกฤติใหญ่ในภาพยนตร์และใช้ความสนใจน้ีน ามาเป็นจุดขายของภาพยนตร์เพ่ือสร้างความสนใจให้กับผูช้ม
ภาพยนตร์ 

โดยอีกหลกัของการตั้งช่ือภาพยนตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ กาญจนา แกว้เทพ  (2556) ท่ีไดอ้ธิบายไวว้่า 
ระบบสัญญะนั้น จะถูกถอดรหัสตามพ้ืนฐานความรู้ท่ีมีอยูใ่นสังคม ซ่ึงตรงกบัท่ีหลกัการตั้งช่ือภาพยนตร์ท่ีเป็นการใช้
ช่ือของภาพยนตร์เป็นสัญญะหรือสารท่ีท าให้ถูกแปลเป็นความหมายเพ่ือสร้างความ เข้าใจหรืออธิบายให้ผู ้ชม
ภาพยนตร์เกิดความเขา้ใจในตวัของภาพยนตร์จากช่ือซ่ึงช่ือของภาพยนตร์ท่ีจะท าการตั้งช่ือนั้ นจะมีการตั้ งช่ือโดย
ค านึงถึงระดบัของความรู้ในสังคมโดยใชเ้กณฑ์ในการตั้งช่ือท่ีสามารถรับรู้เก่ียวกบัความหมายของช่ือหรือสัญญะท่ี
ตอ้งการโดยไม่ตอ้งการใชค้วามรู้ในระดบัท่ีสูงในระดบัของสังคมเพ่ือให้ง่ายต่อการเขา้ใจในความหมายท่ีตอ้งการจะ
ส่ือจึงท าให้การตั้ งช่ือของภาพยนตร์มีการตั้ งช่ือท่ีเกณฑ์ความรู้ในระดับต ่าทางสังคมก็สามารถเข้าใจสัญญะหรือ
ความหมายของช่ือท่ีส่ือถึงภาพยนตร์ไดอ้ยา่งง่ายดาย 
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวจิัยไปใช้ 
1. ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัมีรายละเอียดหรือขอ้มูลท่ีสามารถจดัเป็นองคค์วามรู้ และเป็นหัวขอ้การศึกษาเก่ียวกบั

การตั้งช่ือภาพยนตร์ได ้
2. สามารถน าขอ้มูลงานวิจยัช้ินน้ีไปเป็นแนวทางในการศึกษาเก่ียวกบัความรู้ทางดา้นภาพยนตร์ได ้
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการใช้ตัวอย่างหรือข้อมูลท่ีเป็นเน้ือหาทางภาพยนตร์มากยิ่งข้ึนเพ่ือสามารถศึกษาถึงความ

หลากหลายของแนวทางการตั้งช่ือท่ีมีรูปแบบหลากหลาย 
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2. ควรมีการเพ่ิมจ านวนผูส้ัมภาษณ์เพ่ือขอ้มูลท่ีหลากหลายมากข้ึนในการวิจยัเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมากข้ึน 
3. ควรมีการน าประเด็นท่ีศึกษาไปใชก้บัการวิจยัในส่วนอ่ืนๆของการวิจยัดา้นภาพยนตร์ 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยเร่ือง “การเล่าเร่ืองวิถีวฒันธรรมญ่ีปุ่นในละครซีรีส์เร่ือง อามะจัง สาวน้อยแห่งทอ้งทะเล” เป็น

งานวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเล่าเร่ืองของละครซีรีส์เร่ือง “อามะจงัสาวนอ้ยแห่งทอ้งทะเล” และ
เพ่ือศึกษาการส่ือสารวฒันธรรมญ่ีปุ่น โดยใชแ้นวคิด ทฤษฏีโครงสร้างการเล่าเร่ืองของละครโทรทศัน์  

ผลการวิจยัพบว่าการเล่าเร่ืองของละครซีรีส์เร่ืองน้ีมีการแบ่งโครงเร่ืองออกเป็นโครงเร่ืองหลกัและโครงเร่ือง
ยอ่ยเพ่ือดึงดูดใจผูช้ม โดยโครงเร่ืองหลกัจะน าเสนอเก่ียวกบัการต่อสู้และการเผชิญปัญหาของตวัละครหลกั ส่วนโครง
เร่ืองยอ่ยจะมีการน าเสนอวิถีชีวิตของคนเมืองและชีวิตความเป็นอยูข่องไอดอลในโตเกียว ซ่ึงแก่นเร่ืองหลกัของละคร
จะมุ่งน าเสนอเก่ียวกบัการส านึกรักในถ่ินฐานบา้นเกิดของคนในทอ้งถ่ินและการต่อสู้กบัวิกฤติต่างๆเพ่ือบา้นเกิดของ
ตนเอง ส่วนรูปแบบความขัดแยง้ในเร่ืองส่วนใหญ่จะเป็นความขัดแยง้ระหว่างคนกบัคน ซึงมีนางเอกเป็นตวัเล่า
เร่ืองราวและช่วยดึงดูดความสนใจจากผูช้ม  

รูปแบบการส่ือสารวฒันธรรมญ่ีปุ่นผ่านละครซีรีส์ประกอบไปดว้ยการส่ือสารวิถีวฒันธรรมทอ้งถ่ินญ่ีปุ่น 
วฒันธรรมไอดอล (คนเมือง) และการผสมผสานของสองวฒันธรรมโดยจะมีการสอดแทรกอยู่ในตอนต่างๆของเร่ือง  
โดยผูส้ร้างละครซีร่ีส์ไดน้ าเสนอเร่ืองวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินชนบทท่ีผสมผสานกบัค่านิยมของสังคม
ในเร่ืองการตามหาความฝันของเด็กผูห้ญิงในวงการไอดอลท่ีถ่ายทอดออกมาไดอ้ยา่งลงตวัและสร้างแรงบนัดาลใจต่อ
เด็กผูห้ญิงอีกหลาย ๆ คน 
ค าส าคญั:  ละครซีรีส์ญ่ีปุ่น, วถีิวฒันธรรม, การเล่าเร่ือง 

 

ABSTRACT 
The research regarding Narration of Japanese Cultural Norm in Television Series “Amachan, The Little 

Girl of Sea” is a qualitative research. The main purpose of the research is to study the narration of the series 
“Amachan, The Little Girl of Sea.” Besides, another aim of the research is to study Japanese cultural communication 
through the series, utilizing concepts as well as theories of narrative structure of television drama. 

It was found that the narration of the series was divided into the main plot and the subplot in order to attract 
an audience. The main plot is about how the main character fight and overcame her obstacles whereas the subplot 
presented about the Japanese lifestyle and idols in Tokyo. The outstanding theme of the series is the presentation of 
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local people's love for their homeland as well as their struggles during crisis and natural disaster. The conflict in the 
story is mostly between people and people leading by the main character to capture audience’s attention.  

Japanese cultural communication model in the series comprised of local Japanese cultural communication, 
culture of idols including the combination of the two cultures. Moreover, the series director has successfully presented 
a unique of rural culture together with the values of people in the society with the dream of a girl in idol industry 
which inspired many other girls. 
Keywords:  Japanese Television Series, Cultural Norm, Narration 
 
1. บทน า 

หากกล่าวถึงละครซีรีส์ คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าซีรีส์ญ่ีปุ่นเป็นหน่ึงในซีรีส์ท่ีมีอิทธิพลอย่างมากทั้งใน
ประเทศญ่ีปุ่นเองและในหลาย ๆประเทศทัว่โลกรวมไปถึงประเทศไทยของเรา ยกตวัอยา่งเช่นในช่วงหลงัทศวรรษท่ี 
1980 ละครซีรีส์เร่ืองสงครามชีวิตโอชินท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ NHK (Nippon Hōsō Kyōkai) หรือบริษทั
การกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญ่ีปุ่น (Japan Broadcasting Corporation)ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากในญ่ีปุ่นรวม
ไปถึงในไทย ละครเร่ืองน้ีถูกน ามาฉายซ ้ าในประเทศไทยหลายคร้ัง โดยฉายคร้ังแรกทางสถานีโทรทศัน์กองทพับก 
ช่อง5 (ททบ.5) ในปี ค.ศ.1985  และล่าสุดออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3  ในเดือนกุมภาพนัธ์ ปี ค.ศ.
2016 โดยละครจะบอกเล่าเร่ืองความอดทนของโอชินในการฝ่าฟันต่อความล าเค็ญรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
มากมายเพ่ือสร้างฐานะของตนเองจากครอบครัวท่ียากจนไปสู่ครอบครัวท่ีมัง่มี (อไทย มนุษย,์ 2558)   

นอกจากละครซีรีส์ท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ยงัมีละครซีรีส์เร่ืองล่าสุดอีกเร่ืองท่ีส าคญัท่ีผูว้ิจยัจะน ามาวิเคราะห์
ในการท าวิจัยคร้ังน้ี นั่นก็คือละครซีรีส์เร่ือง Amachan หรือ “อามะจังสาวน้อยแห่งทอ้งทะเล” ซ่ึงออกอากาศท่ี
ช่อง  NHK ตั้งแต่วนัท่ี 1 เดือน เมษายน ถึงวนัท่ี 28 กนัยายน ปี 2013  หลงัจากท่ีออกอากาศไปปรากฎว่าละครอามะจงั
ไดรั้บเรตต้ิงเฉล่ียสูงถึง 20.6% และยงัติด Top10 ละคร NHK ช่วงเชา้ยอดฮิตในประวติัศาสตร์ละครในศตวรรษท่ี 
21   อามะจงัไดถู้กน าไปฉายทัว่เอเชียรวมถึงประเทศไทย โดยช่องไทยพีบีเอส (TPBS)ไดน้ ามาออกอากาศคร้ังแรก 
เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 12 มิถุนายน 2016 เวลา 20.15 – 21.10 น. (The 19th Ronin, 2016) 
 ซีรีส์เร่ืองน้ีเป็นการเล่าเร่ืองราวความรักความผกูพนัและแรงบนัดาลใจเก่ียวกบัอาชีพด าน ้ าเก็บหอยเม่นหญิง
ท่ีเรียกว่า "อามะ"  ท่ีอาศยัอยูชุ่มชนริมฝ่ังทะเลทางตอนเหนือของประเทศญ่ีปุ่น (อา้งอิงจากเมืองคุจิและชายทะเลโคโซ
เดะในจงัหวดัอิวาเตะแต่ในซีรีส์จะใชช่ื้อเมืองคิตะซนัริคุและชายทะเลโซเดะงาฮามะ) โดยคนญ่ีปุ่นจะให้ความส าคญั
กบัอาชีพนักด าน ้ าหญิงมากและยกให้เป็นทรัพยากรทางการท่องเท่ียวของประเทศ ส่วนผูช้ายเป็นชาวประมงน ้ าลึก
และจะใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการออกหาปลาในทะเลลึก โดย  1 ปี จะไดอ้ยูก่บัครอบครัวประมาณ 10 วนั ท าให้ผูห้ญิงท่ี
เป็นแม่บา้นตอ้งยดึอาชีพงมหอยเม่นเพ่ือหาเล้ียงครอบครัว และช่วงหลงักระทรวงการท่องเท่ียวไดท้  าให้อาชีพน้ีเป็นท่ี
น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเท่ียวโดย"อามาโนะ อาคิจงั" ท่ีเป็นนักแสดงน าในเร่ืองท่ีมีอายุน้อยท่ีสุด (อายุ 16 ปี) ใน
ชมรมนกัด าน ้ าเป็นผูสื้บทอดอาชีพอามะจากคุณยายนทัสึผูเ้ป็นยายและเป็นประธานชมรมนกัด าน ้ า นอกจากน้ีอาคิจงั
ยงัเป็นเด็กสาววยัรุ่นท่ีมีความสดใสและเต็มเป่ียมไปดว้ยความฝัน อาคิจงัเกิดและเติบโตท่ีโตเกียวแต่ชีวิตพลิกผนัให้มา
อยู่ท่ีโซเดะงาฮามะและท าให้คน้พบว่าแทจ้ริงแลว้ตนเองเหมาะท่ีจะอยู่ต่างจงัหวดัมากกว่าในเมืองใหญ่เพราะรู้สึกว่า
เป็นตวัของตวัเองและมีความสุขมากกว่า เสน่ห์ของซีรีส์เร่ืองน้ีคือการน าเสนอการใชชี้วิตของคนต่างจงัหวดัท่ีเนิบชา้ 
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ไม่เร่งรีบ มีเวลาทกัทายกนั มีเวลาไดใ้ชเ้วลาร่วมกนัของคนในครอบครัวและมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างคนในชุมชน 
นอกจากน้ียงัน าเสนออาหารทอ้งถ่ินไม่ว่าจะเป็น”มาเมะบุ”(ซุปพ้ืนเมืองท่ีมีรสชาติหวานปนขม) ท่ีมีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวและข้าวหน้าหอยเม่นของคุณยายนัทสึท่ีท าขายบนรถไฟจ ากัดเพียงวนัละ 30 กล่อง เป็นต้น  
(ยรุชฏั ชาติสุทธิชยั, 2557) 

ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการพลิกฟ้ืนประเทศของคนญ่ีปุ่น  รวมทั้งการส่ือสารวฒันธรรมญ่ีปุ่นผ่าน
ละครซีรีส์โดยเฉพาะวฒันธรรมการปลูกฝังให้ประชาชนส านึกรักแผ่นดิน รวมถึงความมุ่งมัน่อดทนในการพฒันา
ประเทศจึงไดน้ าละครเร่ืองอามะจงั สาวน้อยแห่งทอ้งทะเลมาวิเคราะห์เพ่ือให้คนไทยเกิดความรักชาติและมีความ
ภาคภูมิใจในวฒันธรรมของตนเองโดยยึดคนญ่ีปุ่นเป็นแบบอย่าง รวมทั้งเกิดความเขา้ใจเร่ืองการรวมวิถีวฒันธรรม
ของคนเมืองและคนทอ้งถ่ินในประเทศญ่ีปุ่นและสามารถน าไปต่อยอดในการศึกษาวิถีวฒันธรรมไทยและวฒันธรรม
ในภูมิภาคเอเชียไดม้ากยิง่ข้ึน นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษาวิธีการเล่าเร่ืองในละครซีรีส์ญ่ีปุ่นเร่ือง
น้ีท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการเขียนบทและสร้างสรรค์ละครของไทยได้ โดยเฉพาะรูปแบบการส่ือสาร
วฒันธรรมผา่นละคร ไม่ว่าจะเป็นวฒันธรรมดา้นภาษา ค่านิยม บทบาทชายหญิง ครอบครัว อาหารทอ้งถ่ิน เป็นตน้  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1 เพ่ือศึกษาการเล่าเร่ืองของละครซีรีส์เร่ืองอามะจงัสาวนอ้ยแห่งทอ้งทะเล 
2.2 เพ่ือศึกษาการส่ือสารวฒันธรรมญ่ีปุ่นผา่นละครซีรีส์เร่ืองอามะจงัสาวนอ้ยแห่งทอ้งทะเล  

 

3. ขอบเขตของการวจิัย 
การศึกษาเร่ืองการเล่าเร่ืองวิถีวฒันธรรมญ่ีปุ่นในละครซีรีส์ เร่ือง อามะจงัสาวนอ้ยแห่งทอ้งทะเลในคร้ังน้ีจะ

ศึกษาละครซีรีส์ญ่ีปุ่นเร่ือง อามะจังสาวน้อยแห่งทอ้งทะเล ท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ในประเทศไทย คือ 
สถานีโทรทศัน์ทีวีไทย (ช่อง ThaiPBS) ท่ีน าออกอากาศเม่ือ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง 3ธันวาคม พ.ศ. 2559 รวม
ทั้งส้ิน 39 ตอน ออกอากาศประจ าวนัเสาร์-อาทิตย ์
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กรอบแนวคดิของการวจิัย 
กรอบแนวคิดการวิจยั (Conceptual  Framwork) คือการประมวลความคิดรวบยอดของงานวิจยัท่ีแสดงความ

เก่ียวขอ้งระหว่างตวัแปรท่ีศึกษา ดงันั้นหลกัส าคญัในการเขียนกรอบแนวคิด คือ จะตอ้งอิงแนวคิด หลกัการหรือ
ทฤษฎีท่ีน ามาใชเ้ป็นกรอบการท าวิจยั และแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีศึกษา หลกัส าคญัในการเลือกกรอบ
แนวคิดในการวิจยั (สมถวิล วิจิตรวรรณาและคณะ, 2556 ) 
 

4. วธิีด าเนินการวจิัย 
4.1  เคร่ืองมือการวจิัย 
การใชท้ฤษฎีการเล่าเร่ือง และ แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมญ่ีปุ่น มาวิเคราะห์ละครซีรีส์ เร่ือง อามะจงัสาว

น้อยแห่งทอ้งทะเล โดยการเปิดรับชมตัวละครซีรีส์ ท่ีแปลภาษาเป็นไทยแล้วและเปิดรับชมตัวต้นฉบับท่ีเป็น
ภาษาญ่ีปุ่นหลายๆรอบท่ีผ่านการบันทึกจากสถานีโทรทัศน์ Thai PBSและต้นฉบับจาก NHK ท่ีรวบรวมอยู่ใน 
Facebook แฟนเพจ NonClub เพ่ือเก็บขอ้มูลและสรุปประเด็นการวิจยั 

4.2  การรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจะแบ่งออกไปตามหัวขอ้ของการรับชมในแต่ละคร้ังดงัน้ี 

รอบแรกเป็นการรับชมสด ผา่นทางกล่องรับสัญญาณ Digital ทางช่องหมายเลข 3 สถานีโทรทศัน์ 
Thai PBS ตั้งแต่วนัท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ.2559 ถึง 3 ธนัวาคม พ.ศ.2559 ออกอากาศวนัเสาร์ และ วนัอาทิตย ์เวลา 20.10 -
21.10 น. รวมทั้งส้ิน 39 ตอน เฉล่ียตอนละ 1 ชัว่โมง และ ท าการบนัทึกไฟลว์ีดีโอ 

รอบท่ี 2 ศึกษาขอ้มูลของละครซีรีส์ เร่ือง อามะจงัสาวน้อยแห่งทอ้งทะเล จนไดพ้บ Facebook 
แฟนเพจ NonClub ซ่ึงในเพจไดร้วบรวมไฟล์ตน้ฉบบัของ NHK เอาไว ้เป็นไฟล์วีดีโอ Soundtrack รวมทั้งส้ิน 156 
ตอนเฉล่ียตอนละ 15 นาที จึงไดด้าวน์โหลดมาเพ่ือรับชมในรอบน้ี 

รอบท่ี 3  เปิดรับชมเพ่ือความบนัเทิง และ จดจ ารายละเอียดของเร่ือง เช่น ตวัละคร ลกัษณะนิสัยตวั
ละคร สถานท่ี การด าเนินเร่ือง ความขดัแยง้ ดนตรี หรือ เพลงประกอบ เสียงประกอบ แสงเป็นตน้ 

รอบท่ี 4 สลบัมาเปิดรับชมไฟลว์ีดีโอ Soundtrack เพ่ือความบนัเทิง และ จดจ ารายละเอียดของเร่ือง 
เพ่ือซึมซบัความเป็นละครซีรีส์ญ่ีปุ่น เช่น การแสดงอารมณ์ ทางการพูด ทางการกระท าของตวัละคร และวิถีวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินท่ีส่ือสารออกมาจากสถานท่ี และตวัละคร เป็นตน้ 

รอบท่ี 5 เป็นเปิดรับชมเพ่ือบนัทึกภาพน่ิงจากไฟล์วีดีโอ ในช่วงท่ีส าคญั ๆ เช่น การเปิดตวั ตวั
ละครแต่ละตวั สถานท่ี ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน อาชีพ ครอบครัว การด าเนินชีวิต การเรียนการศึกษาทอ้งถ่ิน การมี
ส่วนรวม การพฒันาเมือง เป็นตน้ 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัท  าการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรับชมละครซีรีส์ญ่ีปุ่น เร่ือง  อามะจงัสาวน้อย

แห่งทอ้งทะเล โดยวิเคราะห์เน้ือหาตัวบทละครซีรีส์ ภายใต้กรอบแนวคิดองค์ประกอบการเล่าเร่ือง (Narration)  
แนวคิดเก่ียวกบัวิถีวฒันธรรมญ่ีปุ่น และแนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมไอดอล เพ่ือดูว่าวิธีการน าเสนอการเล่าเร่ืองของคน
ญ่ีปุ่นเป็นอย่างไรและคนญ่ีปุ่นไดส่ื้อสารวิถีวฒันธรรมญ่ีปุ่นอย่างไรโดยการส่ือสารผ่านละครซีรีส์ เร่ืองอามะจงัสาว
นอ้ยแห่งทอ้งทะเล โดยจะจ าแนกเป็นตอน ๆ ทั้งหมด 39 ตอน 
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5. ผลการวจิัย 
องค์ประกอบการเล่าเร่ืองของละครซีรีส์เร่ืองอามะจงัสาวน้อยแห่งทอ้งทะเล เปิดเร่ืองมาดว้ยความขดัแยง้

ระหว่างตวัละครหลกั 4 ตวัละคร 2 คู่ความขดัแยง้โดยมีตวันางเอกเป็นตวักลางประสานความสัมพนัธ์ ประกอบกบั
การปูเร่ืองความเป็นมาของตวัละครและสถานท่ีต่าง ๆ  ส่วนตวัละครสมทบแต่ละตวัก็มีบทบาทและมีความส าคญัต่อ
การคล่ีคลายปมความขดัแยง้ต่างกนัไปในแต่ละเหตุการณ์ ละครซีรีส์เร่ืองอามะจงัสาวนอ้ยแห่งทอ้งทะเล แบ่งการเล่า
เร่ืองเป็น 3 ช่วง ในแต่ละช่วงไดส่ื้อสารถึงวฒันธรรมของคนในสังคมญ่ีปุ่นไดอ้ย่างชดัเจน โดยในช่วงท่ี 1 ไดส่ื้อสาร
ถึงความเป็นคนชนบทท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัดว้ยเร่ืองอาชีพตลอดจนค่านิยมของทอ้งถ่ิน และไดปู้เร่ืองไปสู่ช่วงท่ี 2 
โดยน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัการเป็นไอดอล (Idol) ข้ึนมา ส่วนในช่วงท่ี 2 ไดส่ื้อสารถึงความเป็นสังคมเมืองดว้ยเร่ือง
เส้นทางอาชีพในวงการบนัเทิง ค่านิยมของคนเมืองและการเกิดภยัพิบติัข้ึนเป็นการปูเร่ืองไปสู่ช่วงท่ี 3 โดยน าเสนอ
เร่ืองราวเก่ียวกบัความร่วมมือและการมีส่วนร่วมกนัในสังคมทั้ง 2 สังคม ส่วนในช่วงท่ี 3 ไดส่ื้อสารถึงการรวมตวัของ
คนทั้ง 2 สังคมเพ่ือร่วมมือกนัฟ้ืนฟูทอ้งถ่ินของตนเองต่อไป 

วิถีวฒันธรรมญ่ีปุ่นท่ีสะทอ้นผ่านละครซีรีส์เร่ืองอามะจงัสาวน้อยแห่งทอ้งทะเล ผูช้มจะไดเ้ห็นถึงความ
แตกต่างระหว่างสังคม 2 สังคมท่ีมารวมกนัผ่านตวัละครท่ีช่ือว่า อามาโนะ อาคิจงั โดยอาคิจงัเป็นคนในสังคมเมือง
แลว้ไดม้าเยี่ยมคุณยายท่ีต่างจังหวดั ต่อมาจึงไดเ้รียนรู้เก่ียวกับความเป็นคนทอ้งถ่ินและหลงรักวิถีชีวิตของคนใน
ทอ้งถ่ิน ส่วนวิถีวฒันธรรมญ่ีปุ่นสะทอ้นให้เห็นถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของคนทอ้งถ่ินเก่ียวกบัเร่ืองการใช้
ชีวิตแบบชาวประมง ภาษาในการส่ือสาร อาหารประจ าทอ้งถ่ินท่ีไม่เหมือนใคร มีการน าเสนอค่านิยมทางการศึกษา 
ความเช่ือและงานเทศกาลต่าง ๆ  ของคนทอ้งถ่ิน หน้าท่ีและบทบาทชายหญิง เส้นทางการเป็นไอดอลตลอดจนการมี
ส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ินในการพฒันาถ่ินฐานบา้นเกิดของตนเอง เป็นตน้ 

   
6. สรุปและอภปิรายผลการวจิัย 

1. สรุปการเล่าเร่ืองของละครซีรีส์เร่ืองอามะจังสาวน้อยแห่งท้องทะเล  
ผูว้ิจยัสังเคราะห์เกณฑ์ในการวิเคราะห์การเล่าเร่ืองตามแนวทางศาสตร์แห่งการเล่าเร่ือง(Narratology)ใน

แง่มุมของนักวิชาการและนักวิชาชีพด้านการส่ือสารและการละครได้แก่ สุภา จิตติวสุรัตน์ (2545) ทยากร แซ่แต้ 
(2551) ก าจร หลุยยะพงศ ์(2547) ถิรนนัท ์อนวชัศิริวงศ ์(2555)Rayner and Wall (2001) และZettl (1998) ดงัต่อไปน้ี 

1.1 โครงเร่ือง (Plot) 
ละครซีรีส์เร่ือง “อามะจงั สาวน้อยแห่งทอ้งทะเล” เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัเด็กผูห้ญิงคนหน่ึงท่ีมีช่ือว่า อาคิจงั 

เธอเป็นเด็กผูห้ญิงท่ีเกิดและเติบโตท่ีโตเกียวแต่มีความหลงใหลในวิถีชีวิตของคนต่างจงัหวดัหลงัจากท่ีไดม้าเยี่ยมคุณ
ยายท่ีเมืองคิตะซนัริคุ ท  าให้เธอมีความสนใจท่ีจะน าเสนอความเป็นทอ้งถ่ินให้เป็นท่ีรู้จกัโดยเฉพาะอาชีพจบัหอยเม่น
ของนกัด าน ้ าหญิงท่ีมีคุณยายของเธอเป็นประธานชมรม  

ละครซีรีส์เร่ืองน้ียงัมีการผสมผสานเร่ืองราวท่ีหลากหลายเพ่ือดึงดูดใจผูช้มโดยมีการแบ่งโครงเร่ืองเป็น
โครงเร่ืองหลกัและโครงเร่ืองยอ่ย โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ การท่ีอาคิจงัพยายามฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของทอ้งถ่ิน
โดยการน าเสนอวิถีชีวิต อาชีพตลอดจนภาษาถ่ินและประเด็นท่ี 2 ก็คือการต่อสู้เพ่ือให้ไดเ้ป็นไอดอลตามความฝันของ
ตนเอง โดยลกัษณะของโครงเร่ืองหลกัจะน าเสนอการต่อสู้และเผชิญปัญหาของตัวละครหลกั ไม่ว่าจะเป็น ความ
ขดัแยง้ระหว่างครอบครัว การไม่เขา้ใจกนัของคนในทอ้งถ่ิน ปัญหาความรัก การพิสูจน์ตนเอง เป็นตน้ และถึงแมว้่า
โครงเร่ืองยอ่ยจะเก่ียวขอ้งกบัวงการบนัเทิงอยา่งวงการไอดอลแต่ก็มีการสอดแทรกเร่ืองราวต่าง ๆไวอ้ยา่งน่าสนใจ ไม่
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ว่าจะเป็นการน าเสนอวิถีชีวิตของคนเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของไอดอลในโตเกียว นอกจากน้ีละครยงัน าเสนอ
เน้ือหาสาระเก่ียวกบัอาหารทอ้งถ่ินท่ีข้ึนช่ือเช่น ขา้วหนา้หอยเม่น เป็นตน้   

จากการวิเคราะห์การเล่าเร่ืองของละครซีรีส์อามะจงัสาวน้อยแห่งทอ้งทะเลทั้ง 3 ช่วงพบว่าลกัษณะโครง
เร่ืองเป็นไปตามล าดบัขั้นตอน 5 ขั้นตอน ประกอบไปดว้ย การเร่ิมเร่ือง (Exposition) การพฒันาเหตุการณ์ (Rising 
Action) ภาวะวิกฤติ (Climax) ภาวะคล่ีคลาย (Failing Action)  และการยติุเร่ืองราว (Ending) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ Muller and Williams (1985, pp. 43-44) คือ มีล  าดบัเหตุการณ์ของโครงเร่ืองท่ีเป็นไปตามระเบียบในการเล่าเร่ือง 
(Dramatic Structure) โครงเร่ืองท่ีปรากฏข้ึนในละครซีรีส์อามะจังสาวน้อยแห่งทอ้งทะเลมีทั้งหมด 3 ช่วง ดังรูป
ต่อไปน้ี 

 

 
 

รูปท่ี 2 ภาพแสดงแบบจ าลอง (Model) โครงเร่ืองละครซีรีส์ อามะจงั สาวนอ้ยแห่งทอ้งทะเล 
 

จากแบบจ าลอง (Model) สามารถสรุปไดว้่ารูปแบบการน าเสนอละครซีรีส์ท่ีตอ้งการสร้างให้ผูช้มติดตาม 
ดงันั้นในแต่ละตอนจึงมีการสร้างสภาวะปัญหาหรืออุปสรรคให้กบัตวัละครเอกแตกต่างกนัออกไป ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้
ลกัษณะเส้นกราฟความเขม้ขน้ของเหตุการณ์จะมีการผกผนัไปมาไม่คงท่ีและมีลกัษณะการด าเนินเร่ืองของตวัละคร
เอกเพ่ือมุ่งไปสู่สภาวะคล่ีคลาย การจบเร่ืองของละครซีรีส์ อามะจงั สาวนอ้ยแห่งทอ้งทะเล เป็นการสร้างการจบเร่ืองท่ี
ผูช้มสามารถคาดเดาตอนจบของเร่ืองได ้เน่ืองจากการพฒันาเหตุการณ์หรือความเขม้ขน้ของเหตุการณ์จะลดลงเร่ือย ๆ
จนเขา้สู่สภาวะคล่ีคลายเร่ืองราวและปมปัญหาต่าง ๆ ของตวัละครแต่ละตวัในท่ีสุด ดงัจะเห็นไดจ้ากเส้นกราฟขา้งตน้
ท่ีความเขม้ขน้ของเหตุการณ์ในตอนทา้ย ๆ เร่ืองจะลดนอ้ยลงเร่ือย ๆ จนต ่ากว่าภาวะคล่ีคลาย 

1.2  แก่นเร่ือง (Theme)   
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของละครซีรีส์ อามะจงั สาวนอ้ยแห่งทอ้งทะเลพบว่าละครซีรีส์ตอ้งการน าเสนอถึง

ความส านึกรักในถ่ินฐานบา้นเกิดของคนในทอ้งถ่ิน การต่อสู้กบัวิกฤติต่าง ๆเพ่ือบา้นเกิด ของตนเอง  โดยตวัละครเอก
จะเป็นเด็กผูห้ญิงวยัรุ่นท่ีเกิดอยูท่ี่โตเกียว ซ่ึงไดไ้ปเรียนรู้วิถีชีวิตของคนต่างจงัหวดั โดยในช่วงเวลานั้นคนในเมืองต่าง
มีค่านิยมเก่ียวกบัการช่ืนชมดาราไอดอล ภายหลงัเม่ือนางเอกไดเ้ป็นดาราไอดอลแลว้จึงกลบัไปบา้นเกิดของแม่ของ
เธอเพ่ือฟ้ืนฟูและพฒันาเมืองข้ึนมาเพ่ือกระตุน้การท่องเท่ียวและสร้างรายไดใ้ห้กบัคนในทอ้งถ่ิน 
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1.3 ความขดัแยง้ (Conflict)   
การศึกษาถึงความขดัแยง้จะช่วยท าให้เราเขา้ใจเร่ืองราวต่าง ๆ ไดดี้ยิ่งข้ึน เพราะ อนัท่ีจริงนั้น เร่ืองเล่าก็คือ

การสานต่อเร่ืองราวบนความขดัแยง้นั่นเอง (ฉลองรัตน์ ทิพยพิ์มาน, 2539) จากลักษณะความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนเม่ือ
พิจารณาดูบทบาทตวัละครจะเห็นไดว้่าส่วนใหญ่จะเป็นความขดัแยง้ระหว่างคนกบัคน โดยมีตวัละครเอกนัน่ก็คืออาคิ
จงัเป็นตวัน าเร่ืองในแต่ละปมความขดัแยง้ ซ่ึงมกัจะเป็นความขดัแยง้เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  

1.4   ตวัละคร (Character) 
ตวัละครแต่ละตวัจะตอ้งมีองค์ประกอบ 2 ส่วนเสมอ ไดแ้ก่ ส่วนท่ีเป็นความคิด และส่วนท่ีเป็นพฤติกรรม 

(Propp, 1973)ในละครซีรีส์เร่ือง “อามะจงั สาวน้อยแห่งทอ้งทะเล”พบว่าตวัละครแต่ละตวัมีความใกลเ้คียงกบัความ
เป็นจริงมากกล่าวคือสามารถพบเห็นได้ในชีวิตจริง ๆ  มีความคิดและพฤติกรรมดา้นอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ สมจริง 
บทบาทตวัละครส่วนใหญ่จะเป็นนางเอกท่ีเป็นตวัเล่าเร่ืองราว ช่วยดึงดูดความสนใจจากผูช้ม และจะมีตวัละครท่ีเป็นผู ้
ช่วยเหลือ (Helper)ท่ีคอยช่วยเหลือตวัละครเอกให้ผา่นพน้อุปสรรคในเร่ืองต่าง ๆไปได ้ 

1.5  บทสนทนา (Dialogue) 
การน าเสนอจะเนน้เร่ืองบทสนทนาท่ีเน้นการแสดงอารมณ์ของตวัละครผา่นทางสีหน้าท่าทาง ค าพูดซ่ึงเป็น

ค าพูดท่ีไดใ้จความชดัเจนและแฝงไปดว้ยค าสอน การให้ก  าลงัใจ การเปรียบเปรย แมบ้ทสนทนาจะแสดงความขดัแยง้
แต่ค าพูดท่ีใช้ยงัคงความสุภาพ ความอ่อนน้อมถ่อมตนตามแบบฉบับของคนญ่ีปุ่น  ท่ีส าคัญบทสนทนายงัช่วย
สนบัสนุนแก่นความคิดและเขา้ถึงลกัษณะนิสัยและพฤติกรรมของตวัละครแต่ละตวัไดเ้ป็นอย่างดี ท  าให้ผูช้มสามารถ
เขา้ใจอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของตวัละครอยา่งลึกซ้ึง  

1.6 ฉาก (Setting) 
ฉากเป็นสถานท่ีซ่ึงรองรับเหตุการณ์ต่าง ๆของเร่ือง สามารถบ่งบอกถึงความหมายบางอยา่งของเร่ืองได้ดว้ย

และมีอิทธิพลต่อความคิด หรือ การกระท าของตวัละครเช่นกนั (ปริญญา เก้ือหนุน, 2537) จากผลการวิเคราะห์ฉากท่ี
ปรากฏในละครซีรีส์เร่ือง “อามะจงั สาวน้อยแห่งทอ้งทะเล”พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นฉากท่ีเป็นการด าเนินชีวิตของตวั
ละครหรือกิจวตัรประจ าวนัของตวัละครโดยฉากการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนทอ้งถ่ินก็จะเห็นถึงความเรียบง่าย มี
ฉากท่ีเป็นธรรมชาติมากมายไม่ว่าจะเป็น ทะเล ชายหาด ภูเขาและทุ่งหญา้ 

1.7  มุมมองการเล่าเร่ือง (Point of View) 
ละครซีรีส์เร่ืองน้ีจะใช้การเล่าเร่ืองแบบผูเ้ล่าเร่ืองมองไปจากมุมมองของบุรุษท่ีสาม (The Third-Person 

Narrator) คือ การท่ีผูเ้ล่าเร่ืองมีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงอยูก่บัตวัละครเอก ผูเ้ล่าจึงเล่าเร่ืองเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเอก 
และสลบักบัการเล่าเร่ืองแบบผูเ้ล่าเร่ืองมองไปจากมุมมองของบุรุษท่ีหน่ึง (The First-Person Narrator) กล่าวคือ ตวั
เอกของเร่ืองเป็นผูเ้ล่าเร่ือง การเล่าเร่ืองแบบน้ีมกัจะไดย้นิค าว่า “ผม” หรือ “ฉัน”ปรากฏอยู่ตลอดเวลาเน่ืองจากผูเ้ล่า
เร่ืองเป็นเจา้ของเร่ือง ดงันั้นจึงมีขอ้เด่นตรงท่ีใกลชิ้ดกบัเหตุการณ์ แต่ขอ้ดอ้ยก็คืออาจจะมีอคติแฝงอยู่ดว้ย (กาญจนา 
แกว้เทพ, 2542) 

2. สรุปการส่ือสารวฒันธรรมญีปุ่่นผ่านละครซีรีส์เร่ืองอามะจังสาวน้อยแห่งท้องทะเล 
จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบและการเล่าเร่ืองของละครซีรีส์ อามะจงั สาวนอ้ยแห่งทอ้งทะเลพบว่ารูปแบบ

การส่ือสารวฒันธรรมญ่ีปุ่นมีทั้งหมด 3 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ รูปแบบการส่ือสารวิถีวฒันธรรมทอ้งถ่ินญ่ีปุ่น รูปแบบ
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การส่ือสารวฒันธรรมไอดอล (คนเมือง) และรูปแบบการผสมผสานของสองวฒันธรรม โดยจะมีการสอดแทรกอยู่ใน
ตอนต่าง ๆ ของเร่ือง ดงัจะเห็นไดจ้ากกราฟดงัต่อไปน้ี  

2.1)  ประเด็นท่ี 1 รูปแบบการส่ือสารวิถีวฒันธรรมทอ้งถ่ินญ่ีปุ่น 
 

 
 

รูปท่ี 3 ภาพแสดงการสอดแทรกวฒันธรรมทอ้งถ่ินญ่ีปุ่น 
 

จากภาพจะเห็นว่าในเร่ืองจะมีการน าเสนอภาษาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของคนทอ้งถ่ิน เช่นการพูดเหน่อ การใชค้  า
ว่าเจ๊ะเพ่ือแสดงความรู้สึกดีใจหรือตกใจ เป็นต้น ภาษาเหล่าน้ีจะก่อเกิดให้เป็นวฒันธรรมทอ้งถ่ินอย่างหน่ึง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ยศ สันตสมบติั (2544, น.11-12) นกัมานุษยวิทยาท่ีไดส้รุปลกัษณะพ้ืนฐานท่ีส าคญัของวฒันธรรมไวว้่า
ภาษาเป็นการใชส้ัญลกัษณ์ (Symbol) ท่ีท  าให้เกิดวฒันธรรมข้ึน โดยนกัวิชาการดา้นการส่ือสารระหว่างวฒันธรรมได้
แบ่งภาษาเป็นวฒันธรรมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัทางดา้นวตัถุ (Non- Material Culture) วฒันธรรมประเภทน้ีเน้นส่ิงไม่เป็น
รูปธรรม กล่าวคือ นามธรรม (Abstract) ไดแ้ก่ ภาษา ถอ้ยค าท่ีใชพู้ด ความคิดค่านิยม ประเพณี ความเช่ือดา้นศาสนา 
เป็นตน้  

ดา้นครอบครัวก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีมีการสอดแทรกเขา้มาในตอนน้ีเพราะคนญ่ีปุ่นจะให้ความส าคญักบัครอบครัว
มากเป็นอนัดบัหน่ึง จะเห็นไดจ้ากตอนท่ีอาคิจงัเขา้ไปใชชี้วิตและไปเป็นไอดอลท่ีโตเกียว ทุกคร้ังท่ีเธอมีปัญหาไม่ว่า
จะเป็นปัญหาเก่ียวกบัการท างาน ปัญหาเร่ืองความรัก  เธอก็จะนึกถึงครอบครัวเป็นอนัดบัแรก ครอบครัวของอาคิจงัจะ
เป็นครอบครัวญ่ีปุ่นสมยัใหม่ซ่ึงแตกต่างจากครอบครัวญ่ีปุ่นดงัเดิมท่ีประกอบดว้ย ปู่ยา่ ตายาย พ่อแม่ และลูก ๆอาศยั
อยู่ร่วมกัน จึงถือเป็นการน าเสนอความเป็นครอบครัวญ่ีปุ่นดั้ งเดิมและครอบครัวญ่ีปุ่นสมัยใหม่ไวอ้ย่างลงตัว 
นอกจากน้ีในงานด้านวิชาการของยุพา คลังสุวรรณ ในโครงการญ่ีปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีไดอ้ธิบายไวว้่า (ยพุา คลงัสุวรรณ, 2542) คนญ่ีปุ่นจึงแบ่งโลกเป็น 2 ส่วน คือ โลกของเรา 
(โลกสังคมญ่ีปุ่น) กบัโลกของคนอ่ืน (โลกสังคมต่างชาติ) การมีโลกของเราท าให้คนญ่ีปุ่นเคยชินกบักลุ่มของตนจึง
มกัจะอยู่กนัเป็นกลุ่มและคนมีความรู้สึกผกูพนัใกลชิ้ดกบัประเทศของตนเอง โดยความผูกพนัของคนญ่ีปุ่นจะอยูบ่น
พ้ืนฐานของความรู้สึก จึงท าให้ระดบัความสัมพนัธ์ในแต่ละสถานะมีความแตกต่างกนั 
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2.2)  ประเด็นท่ี 2 รูปแบบการส่ือสารวฒันธรรมไอดอล (คนเมือง) 

 
 

รูปท่ี 4 ภาพแสดงการสอดแทรกวฒันธรรมไอดอล 
 
สรุปไดว้่าช่วงเปิดเร่ืองคร่ึงหลงัเป็นช่วงท่ีส าคญัต่อการปูเน้ือหาเร่ืองวฒันธรรมไอดอลซ่ึงตวัละครเอกไดมี้

ความสนใจและไดรั้บแรงสนับสนุนจากคนในพ้ืนท่ีให้เป็นไอดอลประจ าทอ้งถ่ินและไดท้  างานร่วมกบัสมาคมของ
ทอ้งถ่ินเพ่ือให้การท่องเท่ียวของเมืองดีข้ึน เร่ิมตั้งแต่ตอนท่ี 9 จนถึงตอนท่ี 16 ก่อนจะเขา้ไปสู่ในช่วงเน้ือหาท่ีโตเกียว
ในช่วงท่ี 2 ในตอนท่ี 19 และตั้งแต่ตอนท่ี 19 เป็นตน้มาตวัละครเอกไดก้ลบัมาท่ีโตเกียวเพ่ือเขา้สู่วงการดาราไอดอล 
ซ่ึงเส้นทางการเป็นไอดอลของอาคิจงัตอ้งฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขนักนัในวงการบนัเทิง 
ความขดัแยง้ท่ีเป็นปมในอดีตระหว่างแม่ของเธอกบัผูจ้ดัการวงซ่ึงถือว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญัท่ีเธอตอ้งต่อสู้ 
โดยซีรีส์เร่ืองน้ีจะน าเสนอภาพไอดอลในยคุปี2000-2013ท่ีจะมีความแตกต่างจากไอดอลในประวติัศาสตร์วงการเพลง
ญ่ีปุ่น (ปิลนัธน์ พงษพ์านิช, 2560) 
 นอกจากน้ีผูช้มยงัจะไดเ้ห็นถึงค่านิยมในการท างานโดยเฉพาะคนในสังคมเมืองท่ีตอ้งมีความขยนั ตรงต่อ
เวลา ทั้ ง น้ี เ พ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีได้วางไว้ โดยคนญ่ีปุ่นได้รับการยกย่องว่ามีระเบียบเป็นอย่างมาก 
ชีวิตประจ าวนัเป็นไปอย่างมีระเบียบเคร่งครัด และท่ีส าคญัคือการมีระเบียบวินัยในการท างาน เน่ืองจากลกัษณะการ
รวมกลุ่มท่ีทุกคนต้องอุทิศตนเพ่ือกลุ่ม ความซ่ือสัตย์จงรักภักดีท่ีท  าต่อกลุ่มเพ่ือวตัถุประสงค์ให้กลุ่มมีความ
เจริญกา้วหน้าและประสบความส าเร็จในเป้าหมายท่ีไดว้างไวร่้วมกนั โดยความส าเร็จจะตอ้งไดม้าดว้ยความอดทน
และพยายาม ประกอบกบัการช่วยเหลือและสนับสนุนจากคนในกลุ่มเบฟุ (Befu, 1971) กล่าวถึงความอดทนมีมานะ
ของคนญ่ีปุ่นเกิดจากความเช่ือท่ีว่าคนเราตอ้งผา่นความล าบาก ตอ้งต่อสู้ดว้ยความอดทนจึงจะผา่นพน้อุปสรรคต่าง ๆท่ี
ยากล าบาก จนกลายเป็นคนท่ีควรแก่การยกยอ่งนบัถือ 

2.3)  ประเด็นท่ี 3 รูปแบบการผสมผสานของสองวฒันธรรม 
สรุปไดว้่าตอนตน้ของช่วงท่ี 2 ของเร่ืองราวท่ีโตเกียว ในตอนท่ี 21และ 22 เป็นเรียนรู้แลกเปล่ียนวฒันธรรม

ทอ้งถ่ินซ่ึงกนัและของกลุ่มไอดอลวงGMTในละคร และตวัละครเอกไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการรวมวฒันธรรมต่าง ๆ จนถึง
ตอนทา้ยของช่วงท่ี 2 ในตอนท่ี 27 จนถึงตอนท่ี 33 ตวัละครเอก ไดเ้ป็นคนถ่ายทอดวฒันธรรมทอ้งถ่ินของตนเองโดย
มีเพ่ือน ๆไอดอลในวงGMTคอยสนบัสนุน ในซีรีส์ท่ีน าเสนอไอดอลแต่ละคนท่ีมารวมตวักนัเป็นวงไอดอลก็จะเป็น
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ตวัแทนของแต่ละจงัหวดัทัว่ทั้งญ่ีปุ่น จึงท าให้แต่ละคนไดเ้รียนรู้ถึงความแตกต่างของกนัและกนั ไม่ว่าจะเป็นการแต่ง
กาย ภาษา อาหาร หรือแมก้ระทัง่วิถีการด าเนินชีวิตของคนท่ีมากจากต่างถ่ิน  
 

 
รูปท่ี 5 ภาพแสดงการสอดแทรกการผสมผสานของสองวฒันธรรม 

 
และในสังคมเมืองอย่างโตเกียวก็ถือว่าเป็นสังคมท่ีแตกต่างจากสังคมทอ้งถ่ินในหลาย ๆเร่ือง โดยเฉพาะ

วัฒนธรรมของคนเมืองซ่ึงมีความแตกต่างอย่างมากเม่ือเทียบกับวฒันธรรมท้องถ่ิน โดย  Hall (1976) ก็ได้แบ่ง
วฒันธรรมโดยพิจารณาจากการตีความหมายเนน้ท่ีตวัสารหรือตวับริบท โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

(1) วฒันธรรมแบบอิงบริบทสูง (High-Context Culture) วฒันธรรมน้ีเช่ือว่าค าพูดเพียงอยา่งเดียวไม่สามารถ
ท าให้เราตีความหมายสารไดท้ั้งหมด แต่ตอ้งดูความหมายจากท่าทางทางการแสดงออกและบริบทแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น
สีหนา้ประกอบ กริยาท่าทาง เป็นตน้ 

(2) วฒันธรรมแบบอิงบริบทต ่า (Low Context Culture) ความหมายของสาร(Message)จะชดัเจนในตวัมนั
เอง ความหมายท่ีปรากฏในค าพูดเป็นความหมายตรงท่ีผูส่ื้อสารตอ้งการส่ือไปยงัผูรั้บสาร 

จากการแบ่งประเภทของวฒันธรรมข้างต้นจะเห็นได้ว่าวฒันธรรมไอดอลหรือวฒันธรรมเมืองจะเป็น
วฒันธรรมแบบอิงบริบทสูง (High-Context Culture) เน่ืองจากเป็นวฒันธรรมท่ีมีความซบัซอ้นมากกว่ากว่าวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน ค าพูดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถส่ือความหมายได้โดยตรง ต้องดูบริบทแวดลอ้มประกอบจึงจะสามารถ
ตีความหมายของสารได้ ในทางตรงกันข้ามวฒันธรรมทอ้งถ่ินจะมีความเป็นวฒันธรรมแบบอิงบริบทต ่า (Low 
Context Culture) มากกว่าเพราะสังคมทอ้งถ่ินจะมีความเรียบง่าย ผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นแต่ละทอ้งถ่ินก็มีจ  านวนไม่มาก ไม่
จ าเป็นตอ้งต่อสู้แข่งขนักนั 
 การศึกษาการเล่าเร่ืองของละครซีรีส์เร่ืองอามะจงัสาวน้อยแห่งทอ้งทะเล  สามารถสรุปไดว้่าโครงเร่ืองท่ีมี
การเปิดเร่ืองดว้ยความเขม้ขน้ของเหตุการณ์อยูใ่นสภาวะความขดัแยง้ของเหตุการณ์ ชวนให้คนดูหรือผูรั้บสารมีความ
สนใจท่ีจะติดตามชมในตอนต่อไปเพ่ือหาสาเหตุความขดัแยง้ของเหตุการณ์ในแต่ละตอน ซ่ึงในแต่ละตอนก็แฝงไป
ดว้ยค าถามและเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะคนไทยท่ีติดตามชมจะรู้สึกทราบซ้ึงในความรักชาติของคนญ่ีปุ่นและจะ
น ามาปรับใช้ในบริบทของสังคมไทยท าให้เกิดความภาคภูมิใจในวฒันธรรมไทยโดยยึดคนญ่ีปุ่นเป็นแบบอย่าง 
รวมทั้งเกิดความเขา้ใจเร่ืองการรวมวิถีวฒันธรรมของคนเมืองและคนทอ้งถ่ินในประเทศญ่ีปุ่นจนสามารถน าไปต่อ
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ยอดในการศึกษาวิถีวฒันธรรมไทยให้เขา้ใจและเกิดประโยชน์มากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีส่ือมวลชนไทยก็สามารถน าไป
ประยกุตใ์ชก้บัการเขียนบทและสร้างสรรคล์ะครของไทยได ้ เช่นรูปแบบการส่ือสารวฒันธรรมผา่นละคร เช่นการใช้
ภาษา ค่านิยม บทบาทชายหญิง ครอบครัว อาหารทอ้งถ่ิน เป็นตน้  

นอกจากน้ีผูช้มจะไดส้ัมผสัถึงอารมณ์ในหลากหลายรูปแบบของทั้งตวัละครเอกและตวัละครสมทบ ไม่ว่า
จะเป็น อารมณ์ขนั เศร้า ดีใจ ภูมิใจ และอารมณ์ฮึกเหิม เป็นตน้ และในเร่ืองก็จะมีบทเพลงเพราะๆหลากหลายบทเพลง
ประกอบซ่ึงเพลงส่วนใหญ่มกัจะมีความหมายให้ก  าลงัใจ ปลุกใจ ปลอบโยน ท าให้เกิดความรู้สึกร่วมไปกบัซีรีส์มาก
ข้ึน ก่อนท่ีจะปิดเร่ืองดว้ยความเขม้ขน้ของเหตุการณ์กล่าวคือคือทุกเร่ืองราวความขดัแยง้ ปมปัญหาต่าง ๆไดรั้บการ
คล่ีคลายจนเขา้สู่สภาวะปกติ ไม่ว่าจะเป็น ความขดัแยง้ภายในจิตใจของตวัละครเอกอย่างอาคิจงัก็ไดรั้บการคล่ีคลาย
ไปในท่ีสุด นอกจากน้ีในช่วงทา้ยเร่ืองก็มีเหตุการณ์ภัยพิบติัคร้ังใหญ่เขา้มาเพ่ิมอรรถรสหรือท าให้เน้ือหามีความ
น่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

 
6. ข้อเสนอแนะการวจิัย 

ข้อเสนอแนะทัว่ไปส าหรับผู้ผลติละครโทรทศัน์ไทย 
จากการวิจัยพบว่าผูส้ร้างละครซีรีส์ได้น าเสนอเร่ืองวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินชนบทท่ี

ผสมผสานกบัค่านิยมของช่วงยุคช่วงสมยัของสังคมในเร่ืองการตามหาความฝันของเด็กผูห้ญิงในวงการไอดอลท่ี
ถ่ายทอดออกมาได้อย่างลงตัวและสร้างแรงบนัดาลใจต่อเด็กผูห้ญิงอีกหลาย ๆคน ดังนั้ นจึงเสนอให้ผูผ้ลิตละคร
โทรทศัน์ไทยไดน้ าแนวทางการผลิตละครของซีรีส์เร่ืองน้ีไปประยกุต์ในการสร้างละครไทยท่ีสะทอ้งถึงวฒันธรรมท่ี
เป็นเอกลกัษณ์และผสมผสานกบัค่านิยมของคนในแต่ละยคุสมยัเพ่ือสร้างกระแสวฒันธรรมของประเทศไทยให้เป็นท่ี
รู้จักและเพ่ือให้หน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทยเล็งเห็นความส าคัญในเร่ืองน้ี ยกตัวอย่างเช่น 
กระทรวงวฒันธรรมซ่ึงมีภารกิจหลกัในการส่งเสริม ท านุบ ารุงรักษาวฒันธรรมไทย เป็นตน้   

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 
1. การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาวิเคราะห์เฉพาะเน้ือละครซีรีส์เร่ือง อามะจงั สาวนอ้ยแห่งทอ้งทะเล เท่านั้น ยงัขาด

บทสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากผูส้ร้างหรือนกัวิชาชีพ นักวิชาการท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นการผลิตและเขียนบท
และบทสัมภาษณ์ ตลอดจนความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองวฒันธรรมญ่ีปุ่นและผูเ้ช่ียวชาญท่ีรับชมละครซีรีส์เร่ือง 
อามะจงั สาวนอ้ยแห่งทอ้งทะเล ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาความคิดเห็นของผูส่้งสารและผูรั้บสารเพ่ือท่ีจะ
ไดมุ้มมองความคิดเห็นของผูส่้งสารและผูรั้บสารเพ่ิมเติม 

2. เน่ืองจากงานวิจัยน้ีไดศึ้กษาเฉพาะรูปแบบการเล่าเร่ืองวฒันธรรมญ่ีปุ่นผ่านละครซีรีส์เท่านั้ น ดังนั้ น
การศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเล่าเร่ืองวฒันธรรมญ่ีปุ่นผ่านละครซีรีส์เร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีมีตวัเอง
เป็นผูห้ญิงเพ่ือถอดแบบการเล่าเร่ืองให้ครบถว้นมากข้ึน เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาวิธีการสร้างแอนิเมชนัท่ีสามารถท าให้ผูดู้เกิดความสนใจและจินตนาการ

ในการชมโบราณสถานโดยใชอุ้ทยานประวติัศาสตร์พนมรุ้งเป็นกรณีศึกษา การศึกษาเนน้การศึกษาการจ าลองโมเดล
ของสถานท่ีจริง อย่างละเอียดเพ่ือให้ผูดู้ได้สัมผสับรรยากาศมีความสมจริง สามารถชมโบราณสถานดว้ยเทคนิค
ภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ ไดน้ าเสียงดนตรีไทยเดิมใชป้ระกอบกบัการออกแบบท่าฟ้อนร ามหาเทวะพนมรุ้งของตวัละครท่ี
มีลกัษณะร่วมสมยั และการจินตนาการเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ 
ค าส าคญั: แอนิเมชนั โบราณสถาน 

 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to study how to create the animation that can make the viewer's interest and 

imagination in a quest to watch the ancient architecture. Made using Khao Phanom Lung Castle as a case study 
focusing on the study of the simulation model of the actual location thoroughly.  To make the viewer has served the 
atmosphere and can watch the ancient place with 3-dimensional techniques, including the study of art and culture, 
such as traditional Thai Dance, The original Thai songs to be fused with contemporary design, character design and 
virtual scene, and  to imagine an interesting story. 
Keywords: ANIMATION, ANCIENT ARCHITECTURE 
 
1. บทน า 

ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปว่า แอนิเมชนัเป็นส่ือท่ีส าคญัช่วยให้สามารถสร้างความน่าสนใจให้แก่ผูช้ม 
ส่ือการเรียนรู้และส่ือประชาสัมพนัธ์จึงนิยมใชใ้นรูปแบบแอนิเมชนัเพ่ือถ่ายทอดเน้ือหาท่ีมีความละเอียดซบัซอ้นให้
เขา้ใจไดง่้าย เห็นเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน ส่ือประชาสัมพนัธ์และภาพยนตร์ให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัโบราณสถานของประเทศ
ไทยยงัมีจ านวนไม่มากท าให้ขอ้มูลอาจค่อยๆสูญหายไปตามกาลเวลา 

ส่ือแอนิเมชนั 3 มิติสามารถจ าลองภาพเสมือนจริงของสถาปัตยกรรม สภาพแวดลอ้มต่างๆของโบราณสถาน
ไดช้ดัเจนกว่าภาพน่ิงหรือภาพถ่ายวีดิทศัน์ทัว่ไป นอกจากน้ียงัสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวจากจินตนาการถึงอดีตท่ีมี
ความเจริญรุ่งเรืองในศิลปวฒันธรรมให้เกิดความต่ืนตาต่ืนใจและความประทบัใจในคุณค่าความงามของโบราณสถาน
ได ้(ธรรมปพน  ลีอ  านวยโชค, 2550) 



 การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 
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ศิลปวฒันธรรมในแต่ละแขนงของประเทศไทยไดรั้บการยอมรับจากนานาชาติว่า มีคุณค่าและความงามท่ี
เป็นเสน่ห์ ศิลปกรรมไทยมีเอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนชาติใด ศิลปะไทยมีการสืบทอดผ่านสกุลช่างในแต่ละยุคสมยัท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั นบัตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์จนถึงสมยัประวติัศาสตร์โบราณสถานต่างๆในประเทศไทยลว้น
มีจุดเด่นท่ีมีความแตกต่างกนัไปตามทอ้งถ่ิน 

โบราณสถาน ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จงัหวดับุรีรัมย ์นบัเป็นปราสาทหินท่ีมีความสวยงามและสมบูรณ์ท่ีสุด
ในประเทศไทยมีการแกะสลกัเชิงสถาปัตยกรรมและต านานท่ีมีความน่าสนใจ (กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ส านกังานจงัหวดับุรีรัมย,์ 2562). 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีอารยธรรมอันยาวนาน มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ในภูมิภาคเอเชียอาร์คเนย ์ ศิลปกรรมไทยมีพฒันาการท่ียาวนานตั้ งแต่ในอดีต จน
ปัจจุบนัซ่ึงมีแขนงดา้นใหม่ๆเกิดข้ึนมากมายเช่น ศาสตร์ดา้นภาพยนตร์และแอนิเมชันไทย ในยุคเร่ิมแรกไดมี้การ
สอดแทรกศิลปวฒันธรรมไทยผ่านตวัละครและเร่ืองราวเช่น ผลงานแอนิเมชนัของปยุต เงากระจ่าง เหตุมหัศจรรย ์
(2498) หนุมานเผชิญภยั (2500) สุดสาคร (2522) (ไทยรัฐออนไลน์, 2553) 

โครงการน้ีไดว้ิเคราะห์ส่ือภาพยนตร์ แอนิเมชนัและทฤษฏีการออกแบบดา้น ต่าง ๆ เพ่ือสร้างแอนิเมชนัท่ี
สามารถท าให้ผูช้มเกิดความสนใจ และเกิดจินตนาการในการชมโบราณสถาน ปราสาทเขาพนมรุ้งดว้ยการจ าลอง
โมเดลสถานท่ีเสมือนจริง และการคน้หาวิธีการจินตนาการเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ 

 
2. วตัถุประสงค์ 

เพ่ือออกแบบและสร้างแอนิเมชนั 3 มิติโบราณสถาน จ าลองปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ศึกษาวิ ธีการออกแบบ
ตวัละครและการสร้างเร่ืองราวของแอนิเมชนั 
 
3. อุปกรณ์และวธิีการ 

วิธีการสร้างแอนิเมชนั ท่ีสามารถท าให้ผูดู้เกิดความสนใจและเกิดจินตนาการในการชมโบราณสถาน มีสาม
วิธีหลกัๆ คือการวิจยัเก่ียวกบัวฒันธรรมของโบราณสถานปราสาทเขาพนมรุ้ง  การรวมกนัของทฤษฎีและการปฏิบติั 
การส ารวจภาคสนามและเอกสารและวิธีการท่ีใช ้เขา้ใจลึกซ้ึงของการศึกษาและการศึกษาอยา่งรอบคอบ 

ในวนัน้ีเราสามารถใชส่ิ้งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีมยัใหม่ ไปยงัโบราณสถานเสมือนจริง 
การออกแบบฉากส าหรับโบราณสถานเราตอ้งออกแบบให้มีความคิดท่ีเปิดกวา้ง ปรับปรุงขอ้มูลดว้ยมุมมองของการ
เช่ือมต่อสากล  

ไม่เพียงจ ากัดข้อมูลบางส่วนของโบราณสถานเท่านั้ น นอกจากน้ีย ังสามารถอ้างถึงช่วงเวลาทาง
ประวติัศาสตร์เดียวกนัของรูปแบบสถาปัตยกรรมสุนทรียภาพทางสถาปัตยกรรมขอ้มูลการวางแผนภูมิทศัน์ 

การท าให้ฉากมีความสมจริงมากข้ึน จึงไม่สามารถละท้ิงเน้ือหาทางประวัติศาสตร์ของสถานท่ีทาง
ประวติัศาสตร์ไดแ้ละพยายามสร้างเอกภาพในการเปล่ียนแปลง 

ดังนั้ นการใช้ความคิดเชิงวิพากษ์ในการท าความเข้าใจเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบแอนิเมชัน
โบราณสถานเสมือนจริง 
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 การสร้างปราสาทหินมีคติความเช่ือพบว่า การสร้างปราสาทขอมเร่ิมแรกเป็นการสร้างตามคติความเช่ือของ
ศาสนาพราหมณ์ เพ่ือเป็นการจ าลองจกัรวาล โดยเฉพาะเมืองสวรรคว์่ามีอะไรเป็นส่วนประกอบบา้ง ท่ีเห็นเด่นชดัคือ
การจ าลองเขาไกรลาสอันเป็นท่ีประทบัของพระศิวะ  หรือเขาพระสุเมรุอันเป็นศูนยก์ลางของจักรวาล  ซ่ึงแต่ละ
ส่วนประกอบแฝงไปดว้ยคติความเช่ือ เช่น ปราสาทหินพนมรุ้งสร้างข้ึนเน่ืองในศาสนาฮินดูลทัธิไศวะนิกาย ซ่ึงนบัถือ
พระศิวะเป็นเทพเจา้สูงสุด ดงันั้นเขาพนมรุ้งจึงเปรียบเสมือนเขาไกรลาสท่ีประทบัของพระศิวะ 
 พระมหาถนอม อานนฺโท, พระครูศรีปัญญาวิกรม, ดร. ปิยวฒัน ์คงทรัพย,์ (2561)  

และเพ่ือศึกษาต านานของโบราณสถานปราสาทเขาพนมรุ้ง สรุปจากเร่ืองราวของการแกะสลกัหินในอุทยาน
ประวติัศาสตร์ปราสาทเขาพนมรุ้ง การวิเคราะห์บทบาทของร่างกายภายนอก การแต่งกายการกระท าอารมณ์และอ่ืน ๆ 
สามารถถ่ายทอดจิตวิญญาณและอารมณ์ความรู้สึกในเวลานั้น แสดงผา่นเร่ืองราวแกะสลกัปราสาทเขาพนมรุ้ง ท าให้
เห็นถึงวฒันธรรมท่ีเข้มแข็งในเวลานั้ น มีความเจริญรุ่งเรืองและวฒันธรรมของความคิดและฝีมือประณีตทาง
สถาปัตยกรรม 

ความงามของศิลปะในงานแกะสลกัหินของปราสาทเขาพนมรุ้ง มีสุนทรียภาพแสดงถึงความวิจิตร อ่อนชอ้ย 
และดูเขม้แข็งในบางจงัหวะ 

รูปทรงสถาปัตยกรรมอนัวิจิตรกลา้ นักออกแบบสถาปนิกท่ียอดเยี่ยมสะทอ้นให้เห็นถึงภูมิปัญญาของการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม ของโบราณสถานปราสาทเขาพนมรุ้ง ซ่ึงมีปรากฏการณ์ช่วงในวนัท่ี 3-5 เมษายน และ 8-10 
กนัยายน ของทุกปี ดวงอาทิตยข้ึ์น ส่องแสงลอดช่องประตูทั้ง 15 บาน ผูค้นต่างเดินเทา้ข้ึนมาเพ่ือชมความอลงัการท่ี
ผสานระหว่างธรรมชาติและส่ิงก่อสร้างของบรรพชน นอกจากน้ีในวนัท่ี 6-8 มีนาคม และ 6-8 ตุลาคม ของทุกปี ดวง
อาทิตยก์็ตก ส่องแสงลอดช่องประตูทั้ง 15 บาน เช่นกนั  

ดา้นการออกแบบตวัละคร ตวัละครมีเอกลกัษณ์ มีรูปแบบลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่าง เป็นท่ีน่าสนใจและน่า
จดจ า คิดถึงผูช้มท่ีเป็นเป้าหมาย ในท่ีน้ีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มวยัรุ่น จึงออกแบบให้ตวัละครมีความน่ารักสดใส  

การสร้างสรรคด์ว้ยรูปทรงเรขาคณิต ในการออกแบบตวัละคร ผูส้ร้างสรรค์ตอ้งมองภาพต่าง ๆ  เช่น บุคคล 
สัตว ์ส่ิงของ พืช หรือส่ิงปลูกสร้างในลกัษณะเรขาคณิต และแยกองคป์ระกอบโดยใชก้ารเพ่ิม และลดสัดส่วน จากนั้น
น าองคป์ระกอบพ้ืนฐานท่ีไดม้าผสมผสานเขา้กบัจิตนาการของผูส้ร้างสรรค ์

ดา้นการออกแบบฉากในแอนิเมชนัข้ึนอยูก่บับทสคริปต ์ ซ่ึงเป็นฉากหลงัส าหรับการจดัภาพให้ตวัละครและ
ให้มีความสัมพนัธ์กนั โดยเลือกมุมกลอ้งท่ีเหมาะสมก่อนแลว้จึงสร้างฉากจริงท่ีลงรายละเอียด 

หลงัจากท่ีไดน้ าการศึกษาขอ้มูลและทฤษฎี ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั ขั้นตอนถดัไปคือการน า ความรู้ท่ี
ไดรั้บมาทดลองสร้างภาพยนตร์แอนิเมชนั แบบสามมิติ ความยาวไม่เกิน 3นาที โดยเป็นเร่ืองราว เก่ียวกบันักส ารวจ
หญิงท่ีเดินทางมายงัประเทศไทยเพ่ือส ารวจ เธอเดินตามค าแนะน าบนแผนท่ีหลงัจากเดินทางไกลไปยงัป่าแลว้ แต่น่า
เสียดายท่ีเธอหลงทาง ทนัใดนั้นเธอก็ไดย้นิเสียงตะโกนในป่า ในเวลาน้ีเธอเห็นพญานาคห้าหัวปรากฏตวัข้ึน พญานาค
ห้าหัวรีบวิ่งไปหาเธอ เธอตกใจหนีไปทนัที ผา่นป่าไมเ้ธอพบโบราณสถานขนาดใหญ่ 

เธอเห็นมีคนอยูท่ี่ประตู และซ่อนตวัอยูห่ลงัตน้ไม ไดย้นิเสียงเสียง เปลวเพลิงดงัเอ๊ียดเท่านั้น เธอหันกลบัมา
อีกคร้ัง พระศิวะนาฏราชก าลงัเตน้ร า ดวงอาทิตยก์็ตก ส่องแสงลอดช่องประตูทั้ง 15 บาน เช่นกนั จนถึงการเตน้ร าของ
เขาหยดุลงอยา่งชา้ๆ กลายเป็นควนักลบัไปท่ีเดิม 

เธอเดินไปท่ีศาลเจา้กลางเห็นแกะสลกัของพระศิวะแผน่แนวนอนบนประ 
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หลงัจากไดร่้างสุดทา้ยของบทภาพยนตร์แลว้ขั้นตอนถดัไปคือการสร้างบทภาพ (Storyboard) ให้ออกมาเป็น
ภาษาภาพ ดงัแสดงในรูปท่ี 1 
 

 
รูปที ่1 บทภาพ (Storyboard) 

 
ถดัมาคือการน าตวัละครท่ีไดอ้อกแบบมาท าเป็นพิมพเ์ขียว (Model Sheet) ดงัแสดงในรูปท่ี 2 คือแผน่แสดง

ภาพรายละเอียดของตวัละคร ไดแ้ก่ มุมมองดา้นหนา้ ดา้นขา้ง และมุม 45 องศา ส าหรับใชเ้ป็นแบบในการป้ันตวัละคร 
3 มิติ (3D Model) เก็บเคร่ืองแต่งกายชุดไทยและชุดส ารวจ ใช ้Adobe Photoshop เพ่ือออกแบบ ภาพของตวัละคร 

 

 
 

รูปที ่2 การออกแบบตวัละคร 
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ในส่วนของการผลิตผลงานแอนิเมชนั ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop ส าหรับ Pre-Production 
ขั้นตอนก่อนการผลิตการสร้างลวดลายให้กบัโมเดลตวัละคร โปรแกรม Autodesk Maya ส าหรับProduction ขั้นตอน
การผลิตการสร้างงาน 3 มิติ และโปรแกรม Adobe After Effects ส าหรับ Post Production ขั้นตอนหลงัการผลิตการตดั
ต่อและซอ้นภาพ จนไดช้ิ้นงานท่ีเสร็จสมบูรณ 

การสร้างตวัละคร 3 มิติ จะเร่ิมจากการน าภาพวาดดา้นหนา้และดา้นขา้งของพิมพเ์ขียวท่ีไดอ้อกแบบไว ้มา
ใส่ในโปรแกรม Autodesk Maya เพ่ืออา้งอิงต าแหน่งในการป้ัน โดยเร่ิมจากรูปทรงพ้ืนฐานท่ีโปรแกรมไดเ้ตรียมไวใ้ห้ 
(Polygon)  ก่อนจะใชเ้คร่ืองมือปรับแต่งรูปทรง จนไดต้วัละครท่ีเสร็จสมบูรณ์ดงัแสดงในรูปท่ี 3 

 

 
 

รูปที ่3 การสร้างตวัละคร 3 มิติ 
 

และเพ่ือให้ตวัละครสามารถขยบัส่วนต่างๆของร่างกายได ้ จึงตอ้งใส่กระดูก (joint) เพ่ือใชเ้ป็นแกนหลกัใน
การเคล่ือนท่ี โดยในปัจจุบนัระบบขอ้ต่อของกระดูกมีดว้ยกนั 2 ชนิด คือ Inverse Kinematics (IK) เป็นการขยบัขอ้ต่อ
หลกัแลว้ส่งผลต่อต าแหน่งของขอ้ต่อรอง คลา้ยการขยบัของหนังตะลุง และ Forward Kinematics (FK) คือการขยบั
กระดูกแบบแยกทีละขอ้ต่อ ลกัษณะคลา้ยการขยบัของหุ่นโมเดลของเล่น 

ส าหรับการสร้างภาพเคล่ือนไหวจะเร่ิมจากการวิเคราะห์ความรู้สึกนึกคิดของตวัละครในฉากนั้ นๆ ว่ามี
ความตอ้งการอะไร เพ่ือให้นักสร้างภาพเคล่ือนไหว  (Animator) สามารถออกแบบท่าทางการแสดงไดอ้ย่างถูกตอ้ง
จากนั้นจึงเร่ิมหาขอ้มูลเพ่ิมเติมจากส่ือต่างๆ ถา้ร าแบบไทยเดิมน ามาผสมผสานกบัการออกแบบท าการเคล่ือนไหวตวั
ละคร ดงัแสดงในรูปท่ี 4 แลว้ลองจบัเอาท่าหลกัๆ (Key Pose) ท่ีน่าสนใจมาท าการเคล่ือนไหวตวัละคร 
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รูปที ่4 การสร้างภาพเคล่ือนไหว 
 
การสร้างฉาก 3 มิติในแอนิเมชนัข้ึนอยูก่บัสคริปตซ่ึ์งเป็นฉากหลงัส าหรับกิจกรรมตวัละครและวางแผนการ

พฒันาในงาน เลือกวสัดุผลิตท่ีดีก่อนแลว้จึงสร้างฉากตามเร่ืองสถาปัตยกรรมขอมโบราณ 
ออกแบบฉากผ่านการปรับโครงสร้างองคป์ระกอบอาคารโบราณสถานไดรั้บการอนุรักษ์เป็นอย่างดีและมี

สถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น ส าหรับการออกแบบฉากแอนิเมชนัให้เป็นรากฐานท่ีสะดวกผ่านการศึกษาวิธีการออกแบบ
ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการสร้างฉากแอนิเมชนัตวัอยา่งเช่นในแอนิเมชัน 3 มิติ (The Offering) ดงัแสดง
ในรูปท่ี 5 วดัอาคารหลงัการแปรรูปศิลปะฟ้ืนฟูอาคารโบราณท่ีเต็มไปดว้ยความลึกลบั ผ่านความเป็นจริงของศิลปะ
การประมวลผลเทคนิค ใชอ้งคป์ระกอบอาคารท่ีมีอยู ่นวตักรรมการออกแบบ สร้างฉากใหม่ของโบราณสถาน 

 

 
 

รูปที ่5 The Offering 
 
ถดัมาคือการสร้างฉาก 3 มิติ เน่ืองจากโบราณสถานปราสาทเขาพนมรุ้งท่ีไดรั้บการบูรณะเป็นเวลาหลายปี 

ปราสาทเขาพนมรุ้งเองสามารถแสดงเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ไดเ้ป็นอย่างดี ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์มากข้ึนน่าเช่ือถือ 
ดังนั้ นวิธีการผลิตแอนิเมชัน 3 มิติน้ีคือการใช้เทคโนโลยีการสแกนแบบเรียลไทม์ (Real Time) เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการผลิตฉาก เดินทางไปปราสาทเขาพนมรุ้งเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลการสแกนเป็นพิเศษ 
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ฉากท่ีท าจากขอ้มูลท่ีสแกนมีความเป็นธรรมชาติสูงมากเป็นประโยชน์ส าหรับผูช้มในการท าความเข้าใจ
รูปแบบสถาปัตยกรรมของโบราณสถานและสามารถให้ผูช้มไดส้ัมผสักับวฒันธรรมพ้ืนหลงัของโบราณสถาน ใช้
ประโยชน์จากการสแกนฉากตอ้งตามกดขั้นตอนบางอยา่ง มีระบบการสแกนและการประมวลผลภาพทัว่ไปการสร้าง
ฉาก 3 มิติ ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ 

องค์ประกอบของการสแกนฉากจ าเป็นต้องสแกนกรอบการออกแบบส าหรับทุกๆด้านของสถานท่ีทาง
ประวติัศาสตร์เพ่ือถ่ายภาพ เน่ืองจาก ดงัรูปขา้งล่างน้ีมีภาพสแกน ปราสาทเขาพนมรุ้ง มากกว่า 1,000 ภาพ การน าเขา้
ภาพและพารามิเตอร์ ใส่ในโปรแกรม Agisoft PhotoScan Professional หลังจากช่วงเวลาท่ียาวนานของการ
ประมวลผลไปยงัฉากของเมฆจุดแข็งรุ่นพ้ืนฐาน ดงัแสดงในรูปท่ี 6 

 

 
 

รูปที ่6 การสร้างฉาก 3 มิติ 
 

เน่ืองจากรูปแบบการสแกนจะมีปัญหาหลายอยา่งเช่นการเปล่ียนรูปร่างและอ่ืน ๆ และไม่สามารถใชง้านได้
โดยตรงในแอนิเมชนั วตัถุบางอยา่งอาจขาดหายไป จึงมีความจ าเป็นตอ้งซ่อมแซมเติมแต่งช้ินส่วนท่ีขาดหายไปโดย
ใชซ้อฟตแ์วร์ Meshmixer ส าหรับการซ่อมแซมภาพเบ้ืองตน้ตามท่ีแสดงรูปท่ี 7 

 

 
 

รูปที ่7 การซ่อมแซมภาพดว้ย Meshmixer 
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ต่อมาใชโ้ปรแกรม Agisoft PhotoScan Professional การซ่อมปรับแต่งลวดลายบนพ้ืนผวิ 3 มิติโดยอาศยัการ
สร้างภาพ 2 มิติ (UV) เพ่ือโยงแกนเขา้หาขอ้มูล 3 มิติ (XYZ) ตามระบบพิกดัคาร์ทีเซียน เรียกว่า UV Mapping ดงัแสดง
ในรูปท่ี 8 

 

 
 

รูปที ่8 การสร้างลวดลายเพ่ือการสร้างพ้ืนผวิงาน 3 มิติ 
 

การซ่อม UV Mapping เสร็จส้ินแลว้ให้ไดฉ้ากท่ีสามารถใชใ้นฉากแอนิเมชนัได ้ การออกแบบฉากเสมือน
จริงเรียกคืนสไตลโ์บราณสถานรวมทั้งความเป็นไปไดใ้นการเยีย่มชมท่ีแทจ้ริง ดงัแสดงในรูปท่ี 9 

 

 
 

รูปที ่9 การสร้างฉาก 3 มิติ 
 

สุดทา้ยคือการตัดต่อ โดยน าภาพท่ีได้ประมวลผลแบบแยกส่วน มารวมเข้าด้วยกนัผ่านโปรแกรม After 
Effects แลว้ปรับสีของภาพให้ออกโทนส้มเล็กนอ้ย เพ่ือส่ือถึงช่วงเวลาดวงอาทิตยต์ก 
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4. ผลการวจิัยและข้อวจิารณ์ 
ผลท่ีไดรั้บจากการผลิตงานแอนิเมชนั ความยาว 3 นาที ดงัแสดงในรูปท่ี 10 
แอนนิเมชนัน้ีชมโบราณสถานดว้ยเทคนิค 3 มิติ รวมทั้งศึกษาศิลปวฒันธรรมไทย ตอ้งการน าเสนอพร้อมทั้ง

เสนอแนะทางออกของปัญหา ร่วมกบัการใชภ้าษาภาพยนตร์เพ่ือส่ือความหมายทางดา้นภาพ เช่น ท่าร าแบบไทย เพลง
ไทยเดิมน ามาผสมผสานกบัการออกแบบตวัละครร่วมสมยั การออกแบบฉากเสมือนจริงและการจินตนาการเร่ืองราว
ท่ีน่าสนใจสามารถท าให้ผูช้มเกิดความสนใจและจินตนาการในการชมโบราณสถานอย่างละเอียดเพ่ือให้ผูดู้ไดเ้ห็น
บรรยากาศ  มีดงัต่อไปน้ี 

 

 
 

รูปที ่10 ผลงานการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชนั  
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

โครงการออกแบบและสร้างแอนิเมชัน 3 มิติโบราณสถาน จ าลองปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ศึกษาวิธีการ
ออกแบบตวัละครและการสร้างเร่ืองราวของแอนิเมชันน้ี สามารถน าไปเผยแพร่ให้กับผูช้มเพ่ือประชาสัมพนัธ์ให้
นกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีปราสาทหินพนมรุ้งได ้ ซ่ึงยงัเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทยได้
ในอนาคต นอกจากการไดศึ้กษาวิธีการออกแบบตวัละครและการสร้างเร่ืองราวของแอนิเมชนัแลว้ยงัเป็นการบูรณา
การศาสตร์ทางดา้นคอมพิวเตอร์อาร์ตเพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ต่อผูค้นและสังคมได ้
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ABSTRACT 
Since the beginning of time, it is human nature to develop tools or system to simplify complex matters. 

Stone age people created tools for hunting and survival purposes. While in this era our brains evolved a greater 
capacity for complex thoughts. We continue to invent to simplify our life and deliver a level of convenience we did 
not know we needed. To the point where there is a massive technological leap from our early human ancestors.  
 We moved from creating products for individual needs to inventive products that are more inclusive for 
everyone to participate equally. The computing power allows us to develop relatively more advanced products to 
meet any needs we may have. We observe future trends and found the common ground of “humanizing technology” 
in every technological aspect whether it is the digital world, the design or the system. It seems we have reached a 
point at which efficiency and automation are no longer enough. It is not a matter of finding new technologies but 
rather creating a more humanized technology. With that in mind, we explore the potential ideas for the thesis. This 
idea exploration and experimentation later leads to an unusual design frameworks which ultimately develop into a 
dog-human centric concept design that consists of both digital and physical products. 
 
1. Introduction 

After analysing the data we found, based on the common ground “humanizing technology”, we introduce 
the concept “The paradigm change of media”. Traditional channels of media consumption are becoming obsolete.  
Communications and media are an area of art and science that is changing constantly. This rapid change only exists 
because humans needs are not infinite and insatiable. This shapes the nature of media to always provide what we 
want and sets a new standard of expectation for consumers where everything is on-demand. 

Internet speed improvements, learning algorithms, and several other factors have lead digital and media 
industry development. People want the media to recognize their immediate needs.  

A good example of this shifting behaviour in media consumption is by Nielsen. People no longer view one 
screen at a time but the second, third and sometimes fourth screen is becoming a fundamental extension of the viewing 
experience. More than half of global respondents (58%) say they browse the Internet while watching video 
programming. 
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It is vital to explore the areas where this paradigm change is shifting towards to. This allows us to understand 
and design for different consumers’ behaviours, expectations, and preferences. 
 

2. Objectives 
To research and explore potential ideas within the media field without limitations to the topic selection. The 

initial part of the thesis was the study of how humanizing technology can simplify human life over time from the 
traditional media to the big data. After the exploration, we can see that there is a clear trend towards utilizing 
computing power to further break down the barriers between technology and humans. Technology advances including 
Artificial intelligence, big data, digital experience design will shape the way we live now and for years to come. 

However, there are some aspects of technology that may need to be closely examined. Many of these 
inventions have interfered with human interaction and relationships. Although there was a time where media allowed 
us to bond, how we would watch TV mutually to unwind after the end of the day or gather around a radio. Media 
today can be completely alienating and breaks our social bonds. Consider Netflix, streaming TV where everything 
on demand and everyone watches individually. The individualism that media provides us seems to be the potential 
cause of why we are feeling alienated. 
 
3. Methodology 

3.1 Eco-system research and insights 
The first phase was to gather an in-depth understanding of media and its eco-system. The discipline 

investigates on insights and how users respond to the media paradigm change. 
We analyzed different channels of media and devices and the key players of the market. The complete 

analysis and SWOT enabled us to define the user persona depending on the age range for different devices. By 
understanding which devices or digital platform drive users the most, we were able to create a benchmark and market 
mapping and learn how they are segmented. 
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Figure 1 Digital medias product benchmark 
 

 
 

Figure 2 Electronic devices use by age range 
 

3.2 User research and analysis 
 Besides this, we examined the user behaviour and how that relates to the environment.We explored further 
on different users, scenarios, and situations of how the media would be used. The method that was used was 
qualitative research.  
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We structured interview questions, which were distributed among a representative of each age group (12-
65 and 65+). We were able to examine products usage through different generations and different countries through 
the interview. The issue about inclusive design was raised, how devices and media are not universal and easy enough 
for elders. Can a product always meet the needs? In order to answer the question, an analysis of potential needs and 
problems based on those environments was carried out. 

 
3.3 Exploring possible areas for development 
The possible areas for development for the project consist of 2 proposals. The first proposal is “Media for 

elder generations”. User personas and potential problems were defined. Hypothetical cases were brought up including 
the improvements that could be added to reduce usability risks and increase security. 

The second proposal is “Media with multiple environments”. Specific user profiles such as binge watcher, 
screen addicts (multiple screen viewing experience) were created. These profiles were used to answer the main 
question “Can all users be satisfied?” The findings show that despite the changing in the environment, the use of 
devices stays the same. The idea of media devices adapting to appropriate circumstances and environments had to be 
explored. A rough brief and several ideas were listed based on the observations. 
 

 
 

Figure 3 User profile definition after interview (65+ age group) 
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3.4 Market research and user profiles 
Devices are standardized and are already adapted to the changing environment on the surface level. They 

come with limitations and there are some aspects that we could be explored further. A device itself sometimes cannot 
satisfy different user profiles. For instance, the size of a laptop has to be minimized but users have to compromise 
with the viewing experience. Through observations and collage of images, we were able to understand different user 
profiles. The personas or profiles were presented by a collection of images that would help identify each profile in a 
graphic and obvious manner. Some of these users are the binge watcher, the screen addict (multiple screen viewing 
experience), the decorative freak, the non-tv, the comfy, and the max.experience. 

The user profile definition is an outcome of the surveys and the interviews. We organized an exercise where 
users were asked to select images that define their media experience from thousands of images. They also had to 
include reasons why they think these images represent them the most. This helped out the communication and the 
brainstorm process for further idea generation. The result of this exercise and the relative market research revealed a 
degree of connection between some user profiles which allowed us to create define 2 streams of design direction with 
connection to real market needs.  

From there, existing product analysis based on the different user profiles which were defined was 
performed. The purpose of this part was to identify the gap in the diversity of user needs. Creating user profiles 
allowed us to balance the creative and business aspects of the work. The research process iterated from rational 
market findings to creative user definition exercises and explorations. 
 

 
 

Figure 4 Creative exercise to identify user profiles 
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3.5 Integrating users profiles 
 We constructed a market research for existing products to have an understanding of a degree of the abilities 
these products can provide. By combining user profiles, two main lines of design direction for idea generation were 
created. The first direction integrated user needs from the 'maximum experience profile', 'the decorative freak' and 
'the hide function profile'. After the definition and sketching brainstorm of this design direction new questions were 
raised. "What if this combined profile is linked to 'the portability' and 'comfort' user profiles?” These questions helped 
fill in blanks and develop new design ideas in complete different directions which had not been explored before. The 
second main design direction aimed to satisfy the user profiles of 'portability' with 'comfort' and 'decorative freak'. 
We explored further on how certain types of environment would affect the mutual needs of this integrated user profile.  
 
 

 
 

Figure 5 User profiles grouping for design idea exploration 
 

3.6 Concept Exploration 
The market mapping analysis and the insights we have gathered allowed us to find new opportunities. We 

added some user profiles with completely different needs to generate new ideas. The market analysis was put aside 
and we tried to create an understanding of how devices are connected to the environments. Several concepts were 
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created, however, they were linear. Our focused attention on media for home use was preventing us from seeing the 
big picture. On the other hand, some conclusions we found might be interesting for the marketing perspective. 
 

 
 

Figure 6 Sketching concept explorations 
 
4. Concept development 

4.1 Concept out of context 
The past process was unique and it filled in the blanks. However, we decided to take a new approach. This 

time we took some potential ideas without creating limitations or putting constraints on them and reframed the 
context. Applying a concept outside of the context to which it belongs. Media consumption was no longer limited to 
only the household market.  

For instance, a media device of motorbike taxi could be developed to improve the relationship between 
drivers and the clients. Another example is a device designed for entertainment and education in remote areas.  
 We started to consider new possibilities, trends, and uncertainties. We started to envision what a desirable 
future might look like. One particular idea that we would like to explore further was a media for dogs. A device that 
keeps a dog entertained or automates exercise or activities for when the owner is not there. Today, in this connected 
world, technology strengthens the relationships with those we love. So it’s no surprise developments in technology 
extend to our pets.  

It is clear that many major companies and investors are now taking an avid interest in the industry. 
Millennial pet owners are helping to drive this surge. In the US, one in three pet owners is tech-savvy millennials.   
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4.2 Defining extreme users 
An idea that suits an extreme user will nearly certainly work for the majority of others. Extreme users can 

spark creativity by exposing you to use cases, hacks, and design opportunities that you’d never have imagined. Based 
on the idea of the smart dog house, we redefined 4 extreme potential users for 4 extreme potential users to develop 
dog related products. Apart for identifying the basic needs and behaviour of dogs, we also looked into satisfying the 
needs of these users.  
 

 
 

Figure 7 Mind mapping exercise 
 

4.3 Validation from experts 
We conducted expert-interviews with a veterinary and a dog psychologist. From there we were able to 

indicate psychological and physical dog problems and the factors that were causing them. We started mapping and 
grouping areas that could be connected to find new solutions. 
 Then the opposite approach of what we did for the initial part of the project was taken. The idea generation 
process came prior to the market research. The design directions were divided into two which are digital applications 
and devices. Based on the evaluation of the market, a set of ideas were funneled and validated again by the experts. 
The next step was to test the ideas as a matter of making the right observations. 
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4.4 Design direction and concept development 
Their answers have provided insights, a range of opinions and ideas based on their experiences with dogs. 

This project concept exploration aims to work on developing a physical product and a digital experience that helps 
improve the relationship between humans and dogs. The relationship has historical precedents and it has been shaping 
in time to adapt to specific human needs. This study aims to explore and raise questions about this relationship in the 
present time. The existing products in the market do not put consideration into developing something that satisfies 
both users (humans and dogs). We purposed seven storyboarding concepts that covered the holistic aspect to enhance 
the relationship between humans and dogs. These concepts were then shown to dog owners and field experts to verify 
the design direction we should be moving towards.  

To illustrate, the five senses communication device would allow the owner and the dog to connect remotely. 
It gives both owner and dog the full experience. The smell, the voice, the video, and the owner’s artificial touch 
feature would decrease the separation anxiety. Similarly, the food tracking app and the delivery service concept is a 
time-saving solution for every dog owner. It is a system where dog owners can stay informed and keep track of their 
dog’s health. The diet plan would also be adjusted throughout the dog’s life allowing dogs to live a longer and 
healthier life.  

The result was WOOF, a dual user-centric solution. Not only it provides convenience for humans, it also 
provides health benefits for dogs. More than just automatic feeding app, WOOF allows you to connect with 
veterinarians online so your pets can be diagnosed with professionals while paying only a fraction of the cost you 
would pay for a traditional vet visit. It is an integration of physical and digital products. The UX development 
according to the feedback from the user survey allows us to create an easy to use platform for every user. The previous 
insights we have received from experts and dog owners were also used to develop physical product concepts which 
eventually turned into WOOFED (automatic feeding machine with built-in camera) and WOOFIT (activity tracker). 
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Figure 8 WOOF digital product development 
 

 
 

Figure 9 WOOFED and WOOFIT physical products development 
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5. Conclusions 
The objective is to find technology to disrupt. As a way to explore ideas and identify potential concepts, 

we used a unique technique to go out of context to enhance the creative process. This methodology embraces the 
idea of iteration. It acknowledges that the process is never done. This practical path we are taking guides us through 
the steps of empathizing with users and the problem first, then diverging to brainstorm numerous ideas for solutions. 
Part of the process was the funneling of idea on different stages of the process by consulting user, experts or through 
market research and mind mapping.  We also need to examine the different aspects of these concepts based on 
feasibility and realistic factors.     
 
6. References 
Margaret Hartwell (2012): Archetypes in Branding: A Toolkit for Creatives and Strategists. How Books Publishings 
Tomer Sharon (2016): Validating Product Ideas Through Lean User Research. Paperback. 
Alec Ross (2016): The Industries of the Future. Paperback. 
Andrew McCaskill (2015) Sixty nine percent of global consumers think that the face to face international are being 

replaced by electronic ones, from https://www.nielsen.com/ssa/en/press-room/2015/sixty-nine-percent-of-
global-consumers-think-electronic-interactions-are-replacing-face-to-face-ones.html 

Dr.Nick Hill (2018) How Future Tech Will Help Us Connect With Our Pets More Than Ever Before, from 
https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/how-future-tech-will-help-us-connect-with-our-
pets_uk_5b6daaaee4b002bcfeab61cf?guccounter=1&guce_referrer_us=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2x
lLmNvLnRoLw&guce_referrer_cs=bSY97RO1zYAsQTfT_z3yVA 

IDEO.org Extremes and mainstreams from, http://www.designkit.org/methods/45 
 
 



 การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  326 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 

การศึกษามุมมองเพ่ือขยายการสัมผัสรับรู้ 
The study of perception to enhance the sense. 

Pimpitcha Kleeblumjeak1 , Paijit Ingsiriwat2 and Tnop Wangsillapakun3 

1Graduate Student in Master of Fine Art in Design of Art and Design Faculty, Rangsit University ,kl.pimpitcha@gmail.com 
2 Lecturer in Master of Fine Arts in Design of Art and Design Faculty Rangsit University, paijitt@yahoo.com 

3 Lecturer in Master of Fine Arts in Design of Art and Design Faculty Rangsit University, tnop@tnop.com 

 ---------------------------------  
 

ABSTRACT 
Interestingly about emotional design, this thesis applies emotional design theory to explore and discover  a 

relation between design products and people. This thesis focuses on variety of texture, shape and form tend to enhance 
people’s senses and also study other factors that affect to people’s perception. 

This research aim to study the theory of emotional design and the levels of processing design objects. People 
tend to be impressed by appearance at first then they think about function of the object and reflect their emotion or 
related themselves to design object depends on culture, experience and taste. How they interact to detail in the design 
becomes  the way people seeing themselves or reflect their feelings through them. 

According to the research, it find that the first step is to define character of material explores ideas and 
technique to conduct a design objects which not only deliver message but also attractive. Even though people look at 
the exactly detail from the same context but they still have are different focus and different shade of though.  
Keywords:  emotional design., context., interpret.   
 
1. Introduction 

There are many interpretation theories and research about sense. Basically is all about 5 senses. This thesis 
is developing interpret of people is combine sense and emotional design theory to explore how people perceive 
designed products deep in emotional part. Even though there are many developed theories about emotional level of 
design, interpretation and perception of people to a product is still different based on people’s experience. And that 
is the reason why every product effects people with endless communication between them and design. 
                The research is not only study about word processing the word and emotional design but also study about 
definition of objects. To explore about how people react to design products that created by definition and context. 
                This thesis hopes that the objects will enhance perception of people about their perception and encourage 
people to analyze objects around them in the different way.    
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2. Objective 
1. To study and understand emotional design in visceral, behavioral and reflective level. 
2. To study and develop observation to create definition that reach to people’s mind. 
3. To study and find the method to apply reflective level of processing design to work. 
4. To deconstruct the context and process to design objects.  

 

3. Materials and Methods 
1. Study and research of the emotional design and relate theory. 
2. Study and apply related theory ; emotional design.(Donald A. Norman, 2004 : 63) When people response 

to the daily objects, there are 3 levels of processing and each level play an important role in shaping people’s 
perception. However each levels  require different approach by the designer, The table below is show how these 3 
levels work 

 
Table 1 ; Levels of processing design objects from emotional design (Donald A. Norman ,2004) 

 
 
3. The process starting with explores stoneware clay and the porcelain clay. Eventually porcelain is selected 

to be material. Because porcelain can be thinned which makes it transparent when reflects to light and its color; clear 
white after burning at 1200 degree, is more beautiful and sophisticates than stoneware. Comparing with stoneware, 
it easily breaks when it is in the process of thinning and the color of it is not delicate white at 1200 degree. Importantly, 
both of them can explode if they contain too much humidity or not completely dry. 

4. Exploring various techniques for the process: Studying material for being mixed with clay to create 
texture when they are burned out; beans, lotus seed pod and porous solid material. 
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4.1 The process select porous solid material because porous solid material leaves interesting texture, 
organic shape, in clay after being burned out. Moreover the mixture of clay and porous solid material creates 
transparency objects when it reflects natural light. 

4.1.1 Experiment various technics how to mix porous solid material with clay. 
4.1.1.1 Dipping: Dipping porous solid material in clay slip for 4-10 times and each times 

lefts porous solid material dry for 15-20 minutes which clay eventually covers all porous solid material texture. 
4.1.1.2 Slip casting:  Putting porous solid material into slip and then texturing it on the 

ceramic shape.  
4.2 Explore other materials to combine with clay which create drip and flow on ceramic surface ; glaze, 

different type of  glass contain pieces of glass from beer bottle, soda bottle and glass sheet. 
4.2.1 Choose glass sheet because result when its melting leave delicate flow and beautiful crack 

detail when take it off the kiln. 
4.2.1.1 Explore how glass melting by put different size of glass on the same ceramic shape 

at 900 degree in the kiln. 
4.2.1.2 Explore how glass melting in different ceramic shape at 900 degree in the kiln.   

5. Explore idea to produce a context and then apply this context to these 2 different techniques 
5.1 Starting from define character of clay then focus on how it explodes when its contain air inside. 
5.2 From interesting in character then apply context that relate to the character. Approach to design 

which the first context is “breath of things” 
5.2From the context above then break down to idea that there are contains 3 step before its explode 

which first step it need space to breath  then expand itself to create more space to leave until there’s not enough space 
left and the last thing , they will break to create a movement so it can finally breath. 

5.3 From context that contain 3 words are “Space”, “Expansion” and “Movement” then apply to the 
technique and adjust to be “Space” , “Tension” and “Surface” from the idea that when two materials interact with 
each other ,they create an tension between them then leave a space and texture behind. 

5.4 Create design objects ; a vase from ceramic that combine material which is porous solid material 
and glass to represent context that contain 3 words are “Space”, “Tension” and “Surface”  

6. Develop a prototype by explore different shape from these 2 technique  
6.1 Combine porous solid material  and clay (porcelain) with slip casting technique and then put in the 

kiln at 1200 degree. 
6.2 Combine glass sheet and clay (porcelain) with different size and shape of glass sheets and melting 

them at 900 degree. 
7. Develop prototype to create collections from 2 different techniques. 
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4. Results and Discussion 
1. Result of the experimental that exploring material to represent the context. 

1.1 Combine different type of porous solid material with clay slip (porcelain.) 
1.1.1 Dipping technique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Result of combine porous solid material and clay from dipping technique at 800 and 1200 degree. 
 

1.1.2 Slip casting technique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 Result of combine porous solid material and clay to texturing the ceramic shape from casting mold 
technique at 1200 degree 
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Figure 3 Result of combine porous solid material and clay to texturing the ceramic shape from casting mold 
technique at 1200 degree and glazing it. 

 
1.2 Combine glass sheets with ceramic. 

1.2.1 Place the same size glass on the same shape of ceramic but different thickness.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4  Result of glass melting at 900 degree with same size glass on the same shape of ceramic but different 
thickness. 
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1.2.2 Place the same thickness on the same shape of ceramic but different size.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 5  Result of glass melting at 900 degree with same thickness on 
 the same shape of ceramic but different size. 

 
1.2.3 Place the same size of glass on different shape of ceramic. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 6  Result of glass melting at 900 degree with same size of glass on different shape of ceramic. 
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2. Analyze the context and develop a technique to produce vase as a collection. 
2.1Select slip casting technique to analyze context then develops  a prototype. 

 

 
 

Figure 7 A collection that develop from combine porous solid material and clay with slip casting technique. 
 

2.2 Select glass sheet melting at 900 degree in variety  shape of ceramic then develop as a collection 
 

 
 

Figure 8 Parts of a collection that develop from combine glass melting technique and clay  
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Discussion 
Consume is a fascinating mixture of clay and porous solid material to create unusual texture in expressing 

emotions about being loss of identity. The texture of the material represents the relation between these two materials 
that the one tries to maintain its shape but it loses itself after putting it in the kiln.  

Alive is a combination of glasses and ceramics to convey a message about one’s life through the flow of 
the molten glass. The glass is melt and looks more delicate, more vivid like it comes alive after putting it in the kiln. 
 
5. Conclusion 

Apply experimental and exploring idea then naming 2 different collections.  
1. Consume  Collection : Apply slip casting technique with porous solid material to the collection.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure  9  The texture of porous solid material that represent context. 
 
 “Space” represent how porous solid material leave the space after firing , “tension” represent the relation 

between the porous solid material and clay .They desperate  for  keeping  their texture as much as possible and 
“Surface” represent the texture which occur after the tension between clay and porous solid material end. 

 
2.  Alive Collection : represent the idea that glass melting make a movement and leave shine surface to 

encourage character of ceramic that make it more radiate. 
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Figure 10 The detail of glass melting that represent context. 
 
“Space” represent how glass slump to leave space , “tension” represent how glass melting and then 

transform to dripping from top to the bottom  and “Surface” represent the contrast of 2 material: transparency of glass 
and clear white matte finish of ceramic . 

From these 2 collections found that there are need to improve color which can be more vivid by use different 
type of glazing as finishing it or mix color stain powder with clay slip in the process of casting mold. And there’s 
also something that need to improve as functional part for “consume” collection as a vase because there’s need to 
contain more water to make it practical.  
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัวรรณกรรมเออร์กอดิก (Ergodic Literature) ซ่ึงเป็นวรรณกรรม

ท่ีมีรูปแบบซบัซอ้น ผูอ่้านหรือผูรั้บสารจะพบเจอรูปแบบการอ่านท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เป็นขอ้ความท่ีตอ้งการให้
ผูอ่้านไดรั้บความแตกต่าง หรือความพยายามท าความเขา้ใจในส่วนท่ีอ่านมากกว่าปกติ น ามาท างานร่วมกนักบัการเล่า
เร่ืองของหนังสือ ชุดผจญภัยตามใจเลือก (Choose Your Own Adventure) ท่ีมีลักษณะเน้ือหาแบบหลักทฤษฎี              
ไม่เชิงเส้น (Non-Linear Methods) คือการด าเนินเร่ืองแบบไม่ตรงไปตรงมา เป็นหนังสือท่ีเขียนข้ึนโดยบุคคลท่ี 2      
ตวัเอกคือ “ผูอ่้าน” รับบทบาทเก่ียวกบัการผจญภยั ตอนจบของเร่ืองราวจะดีหรือไม่ดีข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของผูอ่้าน 
มีทางเลือกให้ผูอ่้านตดัสินใจด าเนินเร่ืองดว้ยตวัเอง รูปแบบของหนงัสือจะท าให้เกิดความรู้สึกท่ีไม่สามารถคาดการณ์
ได้ และน าไปสู่การอ่านทบทวนซ ้ า ๆ ซ่ึงเป็นคุณสมบัติหน่ึงท่ีท  าให้แตกต่างจากหนังสือทั่วไป วัตถุประสงค์            
ของการวิจยั เพ่ือศึกษาแนวทางการถ่ายทอดอารมณ์จากค า ในการออกแบบการเล่าเร่ืองผ่านตวัอกัษรเคล่ือนไหว      
ท  าให้ผูอ่้านได้รับประสบการณ์คลา้ยกบัการดูภาพยนตร์ หรือการเล่นวีดีโอเกมส์ผ่านเทคโนโลยีดิจิทลัสมยัใหม่         
ท่ีมีบทบาทเก่ียวข้องกับการเล่าเร่ืองเหมือนในหนังสือ และท าให้เกิดการมีส่วนร่วม  และการได้รับอิสระในการ
ตัดสินใจด้วยตัวของผูอ่้านเอง สร้างทศันจินตนาการการรับรู้คุณค่าจากประโยคหรือค า จากการถ่ายทอดผ่าน
ตวัหนงัสือเคล่ือนไหว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะน าวรรณกรรมเออร์กอดิกท่ีเป็นวฒันธรรมดั้งเดิม ไม่ค่อยไดรั้บความ
นิยมมากนกั มาผสมผสานกบัเทคโนโลยดิีจิทลัสมยัใหม่ ท่ีสามารถสร้างการโตต้อบ การถ่ายทอดอารมณ์ และการรับรู้
กบัผูอ่้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จากการคิดคน้และออกแบบตามท่ีกล่าวมาขา้งต้นนั้น งานวิจยัช้ินน้ีจะเป็นเพียง
ช้ินงานแม่แบบ (Prototype) เพ่ือท่ีสามารถจะน าไปพฒันาต่อในอนาคต 
ค าส าคญั: วรรณกรรมเออร์กอดิก, ความไม่เชิงเส้น, การเล่าเร่ือง 

 

ABSTRACT 
This research, the researcher studied Ergodic Literature which format is a complicated literature. Reader 

will find the reading format that changes all the time. The messages that require readers to make a different or greater 
than a normal effort to works together with the narrative of Choose Your Own Adventure Book with non-linear 
methods are the process of not being straightforward. Choose Your Own Adventure are written in the second person, 
the reader is the main character of the story and takes on a role in the adventure. The ending of the story will be good 
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or bad depending on the decision of the reader and there is an option to decide for processing on their own.  The 
format of the book allows for a sense of unpredictability and leads to repeat reading, which is one of the particularities 
to makes a difference from general books. The purpose of this research is to study the way of the emotional transfer 
from words in narrative design from texts movement, to allows readers to have an experienced that similar to watching 
movies or playing video games in modern digital technology that have a role related to the narrative as in books, to 
make participation and to be independent for decided on their own, create visual imagination or perceived value for 
conveying word’s meaning from text movement. The researcher is interested in bringing the traditional culture of 
Ergodic Literature to combined with modern digital technology that can interact, convey and awareness with readers 
more effectively. From the invent and design as mentioned above, this research just a prototype to be able to develop 
in the future. 
Keywords:  Ergodic Literature, Non-Linear, Narrative 
 

1. บทน า 
วรรณกรรม Ergodic เป็นค าท่ีก  าหนดโดยชาวนอร์เวยช่ื์อ Espen J. Aarseth มีมุมมองมาจากค าภาษากรีก 

ระหว่างค าว่า Ergon หมายถึง การท างาน และ Hodos หมายถึง เส้นทาง (Aarseth, 1997) จึงมีคุณสมบติัเฉพาะท่ี
ก่อให้เกิดเป็นเส้นทาง ท่ีใชใ้นการท างาน (Damien, 2014) วรรณกรรม Ergodic เป็นหนังสือประเภทนวนิยายท่ีผูอ่้าน
จะตอ้งถอดรหัส ตอ้งใชค้วามพยายามเล็กนอ้ยเพ่ือส ารวจขอ้ความ โดยรูปแบบของวรรณกรรมจะมีความซบัซอ้น ใช้
การเคล่ือนไหวของสายตาในการน าทาง เพ่ือให้ผูอ่้านหรือผูรั้บสารพบเจอรูปแบบการอ่านท่ีเปล่ียนแปลงไประหว่าง
การอ่านแบบปกติ (Aarseth, 1997) เช่น การทบักนัของตวัหนงัสือท่ีสร้างความสงสัย เกิดความไม่เขา้ใจ หรือการกลบั
หัวของตวัหนงัสือท่ีท าให้ยากต่อการอ่าน และสามารถเปล่ียนหนา้ไดต้ามตอ้งการ เม่ือเปล่ียนหนา้ไดต้ามตอ้งการก็จะ
เกิดเป็นเร่ืองใหม่ข้ึน ส าหรับโครงการวิจัยคร้ังน้ี ได้น าเน้ือเร่ืองของหนังสือชุดตามใจเลือก (Choose Your Own 
Adventure) เร่ือง ท่องโลกใต้มหาสมุทร (Journey Under The Sea) (Montgomery, 2006) มาออกแบบสร้างต้นแบบ
งาน เน่ืองจากมีตอนจบมากกว่า 40 ตอน และระหว่างการด าเนินเร่ืองดว้ยผูอ่้านเอง จะพบเจอเร่ืองราวท่ีไม่จ ากดัเพียง
เร่ืองเดียว อาทิ การเมือง การติดคุก การกบฏ การส ารวจใตท้อ้งมหาสมุทร และการพบเจอสัตวใ์ตน้ ้ า เป็นตน้ สามารถ
อ่านได้ทุกเพศทุกวยั ซ่ึงให้เกิดความแตกต่างกบัเล่มอ่ืน  ๆ ในชุดการผจญภัยตามใจเลือกเดียวกัน เช่น เร่ืองตะลุย
อาณาจกัรเทโนเปีย เจาะถ ้ามหัศจรรย ์และสู้เพ่ือเสรีภาพ เป็นตน้ ดงัตวัอยา่งท่ีกล่าวมาจะเป็นการด าเนินเร่ืองแบบรวด
เดียวจบเพียงหน่ึง ไม่มีความหลากหลายมากเท่า เร่ือง ท่องโลกใตม้หาสมุทร (Journey Under The Sea) หนังสือชุด
ตามใจเลือก (Choose Your Own Adventure) เป็นหนงัสือเกมส์เน้ือหาผจญภยั ท่ีผูอ่้านสามารถเลือกเส้นทางการด าเนิน
เร่ืองดว้ยตนเอง เขียนโดยบุคคลท่ีสองเพ่ือให้ผูอ่้านหรือผูรั้บสารเป็นตวัเอก (Scott, 1981) ไดรั้บความนิยมในยคุ 1980 
และ 1990 เป็นยคุท่ีไม่มีคอมพิวเตอร์เกมส์ (Sally, 2007) ปัจจุบนัเทคโนโลยไีดมี้การพฒันามากข้ึน ส่ิงท่ีไม่สามารถอยู่
ดว้ยกนัได ้ก็สามารถท างานร่วมกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ในยุคดิจิทลัเทคนิคการเล่าเร่ืองมีวิวฒันาการทั้งการพิมพ์
และการอ่านบนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การเช่ือมโยงไปยงัส่วนต่าง ๆไดส้ะดวก  (สุชาติ, 2558: 18-19) ตลอดจนถึงการ
โตต้อบกบัผูรั้บสารมากข้ึน การพฒันาของเทคโนโลยท่ีีเขา้ถึงไดง่้ายท างานร่วมกบัการตดัสินใจการเลือกเส้นทางของ
เน้ือเร่ืองจะเป็นจุดเร่ืองตน้ของการสร้างประโยชน์พฒันาโครงสร้างของการท างานของระบบการควบคุมความคิด 
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และการรับรู้ทางดา้นอารมณ์ จากการอ่านขอ้ความท่ีเคล่ือนไหว จะท าให้เกิดการรับรู้ถึงคุณค่าของตวัอกัษร โดยมี
เทคโนโลยดิีจิทลัน ามาซ่ึงวิธีการเขียนและการอ่านท่ีแปลกใหม่  
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาแนวทางการถ่ายทอดอารมณ์จากค า ในการออกแบบการเล่าเร่ืองผา่นตวัอกัษรเคล่ือนไหว 
2. เพ่ือท าให้ผูอ่้านได้รับประสบการณ์คลา้ยกับการดูภาพยนตร์ หรือการเล่นวีดีโอเกมส์ผ่านเทคโนโลยี

ดิจิทลัสมยัใหม่ท่ีมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัการเล่าเร่ืองเหมือนในหนงัสือ 
3. เพ่ือท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและการไดรั้บอิสระในการตดัสินใจดว้ยตวัผูอ่้านเอง 
4. เพ่ือสร้างทศันจินตนาการการรับรู้คุณค่าจากประโยคหรือค า จากการถ่ายทอดผา่นตัวหนงัสือเคล่ือนไหว 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
 ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเอกสารจากวรรณกรรมเออร์กอร์ดิกส์ เพ่ือให้เขา้ใจถึงกระบวนการวธีิการ
อ่านท่ีแตกต่างไปจากเดิม รูปแบบของการอ่านเร่ืองราวผา่นตวัอกัษรท่ีหลากหลายบริบทเป็นดงัน้ี 

3.1 ศึกษาการสร้างวรรณกรรม Ergodic ในรูปแบบต่าง ๆ 
 3.1.1 House of Leaves ของ Mark Z. Danielewski เ ป็นนวนิยายแนวสยองขวัญ หรือ เหนือ

ธรรมชาติ เก่ียวกบัผูช้ายท่ีช่ือ Johnny Truant ท่ียา้ยเขา้อพาร์ทเมน้ต์ใหม่ และคน้หาตน้ฉบบัของคนตาย รูปแบบการ
อ่านท่ีซบัซอ้น การออกแบบตวัหนงัสือค่อนขา้งอ่านยาก ท าความเขา้ใจยาก ดงัรูปท่ี 1 

 

 
 

รูปท่ี 1 ตวัอยา่งการออกแบบรูปแบบประโยคและค าในหนงัสือ  
House of Leaves (Mark, 2000) 

 
  3.1.2 รูปแบบท่ี 2 Composition No 1 ของ Marc Saporta เป็นหนงัสือท่ีไม่มีการก าหนดหนา้ชดัเจน 

เป็นเพียงแค่กระดาษอยูใ่นกล่อง ซ่ึงเน้ือหาภายในเล่มก ากบัเร่ืองโดยผูอ่้าน ตั้งแต่หนา้แรกจนหนา้สุดทา้ย ผูอ่้านตอ้งท า
หนา้ท่ีสลบัหนา้เคา้โครงของเร่ืองเพ่ือให้เกิดผลลพัธ์ของเน้ือเร่ืองท่ีแตกต่างกนัออกไป ภายในกล่องมีกระดาษทั้งหมด 
155 แผน่ ดงัรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2 การออกแบบหนงัสือ Composition No 1 (Marc, 2011) 
 

   3.1.3 รูปแบบท่ี 3 Tree of Code ของ Jonathan Safran Foer น าหนงัสือท่ีมีการตีพิมพอ์ยู่แลว้ น ามา
ตดัค า ตดัประโยคเพ่ือสร้างเป็นเน้ือเร่ืองใหม่ ดงัรูปท่ี 3 

 

 
 

รูปท่ี 3 การออกแบบหนงัสือ Tree of Code (Jonathan, 2011) 
 

   3.1.4 รูปแบบท่ี 4 Familiar Vol 1ของ Mark Z. Danielewski เป็นการออกแบบท่ีมีความคลา้ยกบั
เล่ม House of Leaves แต่การออกแบบและเล่าเร่ืองจะอ่านยาก ซับซ้อนกว่า ชัดเจนกว่า เป็นภาพท่ีเข้าใจง่ายกว่า         
ดงัรูปท่ี 4 

 

 
 

รูปท่ี 4 การออกแบบรูปแบบประโยคและค าในหนงัสือ Familiar Vol 1 (Mark, 2015) 
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   3.1.5 รูปแบบท่ี 5 The Unfortunate ของ B.S. Johnson เป็นการออกแบบคลา้ยกบั Composition No 
1 เป็นหนงัสือท่ีเป็นเพียงแค่กระดาษอยูใ่นกล่อง โดยหนา้แรกของกล่องจะระบุจุดเร่ิมตน้ของเร่ือง และมีเเผน่สุดทา้ยท่ี
ระบุตอนจบของเร่ือง เน้ือหาภายในเล่มผูอ่้านตอ้งท าหน้าท่ีสลบัหน้าของเร่ือง เพ่ือให้เกิดความหลากหลายของเน้ือ
เร่ือง ดงัรูปท่ี 5 

 

 
 

รูปท่ี 5 การออกแบบหนงัสือ The Unfortunate (B S Johnson, 1969) 
 

   3.1.6 รูปแบบท่ี 6 The Book with No Picture ของ B.J. Novak เป็นการออกแบบหนังสือส าหรับ
เด็กท่ีไม่มีภาพ โดยไดพิ้สูจน์แลว้ว่า หนังสือเด็กไม่จ าเป็นตอ้งมีภาพ ก็สามารถสร้างเสียงหัวเราะและบทสนทนาท่ี
สนุกได ้ดงัรูปท่ี 6 

 

 
 

รูปท่ี 6  การออกแบบการเล่าเร่ืองของหนงัสือ The Book With No Picture (B S Novak, 2015) 
 

จากท่ีน าเสนอทั้ง 6 รูปแบบขา้งตน้นั้น ผูว้ิจยัไดข้อ้สรุปถึงการออกแบบท่ีแตกต่างออกไปจากหนงัสือทัว่ไป
โดยส้ินเชิง ทั้งในดา้นของรูปแบบภายนอก การอ่านจากกล่องท่ีเป็นเเผ่น สามารถน ามาสลบัเพ่ือก่อเกิดเน้ือเร่ือง เร่ือง
ใหม่ข้ึนมาไดทุ้กคร้ังเม่ือท าการสลบั และขนาดของหนงัสือท่ีหนามาก เพราะเกิดจากประการท่ีสอง คือ รูปแบบการ
ออกแบบภายในเล่มหนังสือ บางหน้ามีตวัหนังสือเพียงค าเดียว ถา้เปิดหน้าถดัไปจะมีค าต่อ ๆไป เม่ืออ่านแลว้จะได้
เป็น 1 ประโยค ลกัษณะของการถ่ายทอดเร่ืองราว มีการออกแบบท่ีตอ้งใชพ้ื้นท่ี ในหน่ึงบท หน่ึงประโยค หน่ึงตอน 
จะมีความสั้น ยาว ของเน้ือหาต่างกนัออกไป จึงท าให้หนงัสือประเภทน้ีมีความหนามากกว่าปกติ 
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3.2 คน้ควา้ขอ้มูลหนงัสือท่ีมีการโตต้อบไดต่้อผูอ่้าน มีการสร้างการด าเนินเร่ืองแบบไม่ตรงไปตรงมา (Non-
Linear) ทุก ๆอย่างเกิดข้ึนได้หลายแบบข้ึนอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีผูอ่้านเองจะเลือกเส้นทางการด าเนินเร่ือง 
หนงัสือชุดผจญภยัตามใจเลือก ช่ือภาษาองักฤษคือ  Choose your own Adventure  (ไม่ใช่นวนิยายเออร์กอร์ดิกส์แต่น า
รูปแบบมาใชใ้นการพฒันา) เป็นหนังสือท่ีออกแบบให้เหมือนเกมส์ มีการจ าลองสถานการณ์สมมติ ท่ีผูอ่้านจะตอ้ง
ตดัสินใจเลือกทางเดินเร่ืองของตวัเอง ดว้ยนวตักรรมการเล่นตามบทบาทท่ีสามารถโตต้อบได ้( Interactive) โดยได้
แรงบนัดาลใจมากจากผูท่ี้ไม่ชอบอ่านหนังสือ เร่ืองท่ีจะน ามาพฒันาก็คือเร่ืองท่องโลกใตส้มุทร ( Journey Under the 
sea) เหตุเพราะเป็นเร่ืองราวท่ีมีการผจญภัยระหว่างทางท่ีหลากหลาย ไม่ได้จ  ากัดเน้ือเร่ืองเพียงเร่ือราวเดียว เช่น 
การเมือง การเอาชีวิตรอดจากทอ้งทะเล การติดคุก การผ่าตดัและการส ารวจซากเรือ เป็นตน้ มีตอนจบให้เลือกถึง 42 
ตอนแต่ในส่วนเร่ืองอ่ืน ๆ นัน่มีตอนจบท่ีนอ้ยกว่า ไม่หลากหลาย บางเร่ืองก็มีรูปแบบตอนจบเพียงแค่ 1 รูปแบบเน้ือ
เร่ืองเป็นการด าเนินแบบรวดเดียวจบ ซ่ึงรูปแบบการด าเนินเร่ืองราวของเร่ืองท่องโลกใตม้หาสมุทรนั้น ตรงกบัความ
ตอ้งการของจุดประสงคห์ลกัของผูว้ิจยัในเชิงของทฤษฎีการเล่าเร่ืองแบบไม่เชิงเส้นท่ีเป็นการออกแบบการด าเนินเน้ือ
เร่ืองแบบไม่ก าหนด หรือเฉพาะเจาะจงและจึงน าเน้ือเร่ืองน้ีมาพฒันาผสมผสานกบัวฒันธรรม วรรณกรรมดั้งเดิม 
สร้างข้ึนมาในรูปแบบของส่ือดิจิทลัสมยัใหม่ท่ีท าให้ผูค้นสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ไว และสร้างความแปลกใหม่ต่อการ
หนงัสือมากยิง่ข้ึน 

3.3 ออกแบบร่างท่ีไดแ้นวความคิดจากวรรณกรรม Ergodic ผูว้ิจยัไดท้  าการส ารวจรูปแบบของวรรณกรรม 
Ergodic ว่ามีรูปแบบอย่างไร เพ่ือท่ีว่าผูว้ิจยัจะไดอ้อกแบบ สร้างส่ือดิจิทลัรูปแบบใหม่ให้ทนัสมยั โดยยงัคงความ
ดั้งเดิมของการส่ือสารแบบวรรณกรรม Ergodic ท่ีมีรูปแบบของการอ่านท่ีซับซ้อน ตอ้งใชค้วามพยายามในการอ่าน
ส าหรับส ารวจข้อความ และเป็นข้อความท่ีต้องการให้ผูอ่้านหรือผูรั้บสาร พบเจอความแตกต่างระหว่างการอ่าน
มากกว่าปกติ เช่น การอ่านตวัหนังสือแบบกลบัดา้น อ่านจากล่างข้ึนบน หรือแมก้ระทั้งอ่านผ่านตวัหนังสือท่ีสร้าง
ข้ึนมาเหมือนภาพๆหน่ึง เป็นตน้ เม่ือส ารวจจึงเร่ิมสร้างผงัเร่ืองราว  ของหนงัสือเร่ือง Journey Under the sea ดงัรูปท่ี 7 
และศึกษาผงัแผนภาพของรูปแบบเน้ือเร่ืองทั้งหมด หลงัจากนั้นจึงท าการตีความหมายของค าในเน้ือเร่ือง เพ่ือน ามา
สร้างเป็นตวัอกัษรเคล่ือนไหว ให้ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกไปยงัผูรั้บสาร ดงัรูปท่ี 8 

 

 
 

รูปท่ี 7 ผงัเร่ืองราว ของหนงัสือเร่ือง Journey Under the sea 
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รูปท่ี 8 ภาพตวัอยา่งบางส่วน การออกแบบจากการตีความหมายของค าในเน้ือเร่ือง 
 

3.4 ออกแบบตน้แบบของผลงานจริง การทดลองน้ีเป็นการศึกษาว่า เม่ือไดน้ าการออกแบบร่างความคิด 
กระบวนการรูปแบบการเคล่ือนไหวต่าง ๆ มาท าให้เคล่ือนไหวเป็นค า หรือประโยคไดน้ั้นจะสร้างความเป็นไปได้
ตามท่ีคาดหวงัไดห้รือไม่ โดยเป็นเป็นการทดลองเพียงแค่บทเร่ิมตน้บทท่ี 1 ก่อน และเพ่ิมหนา้ในส่วนของการแนะน า
ตวัผลงาน อธิบายบอกเหตุผลของการสร้างส่ือดิจิทลัน้ีข้ึน ดงัรูปท่ี 9 

 

 
 

รูปท่ี 9  ภาพตวัอยา่งการออกแบบงานตน้แบบจากการตีความหมายของค าในเน้ือเร่ือง 
 

3.5 ปรับปรุงและเเกไ้ขผลงาน ผลงานท่ีไดรั้บค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญพบว่าอ่านยาก ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการ
แก้ไขผลงานให้อ่านง่ายข้ึน รวมไปถึงการควบคุมเวลาของการเคล่ือนไหวของตัวหนังสือท่ีต้องไหลล่ืนไปตาม
เร่ืองราว อาทิเช่น ค าว่า Slow down ควรจะตอ้งท าให้ราบร่ืน เคล่ือนไหวไปอย่างชา้ ๆ หรือค าว่า Within minute ควร
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จะตอ้งเคล่ือนไหวให้เหมือนกบัการรอไปในตวัหนังสือเลยเม่ือเกิดการขยบั และรูปแบบประโยคหรือค า ผูว้ิจยัได้
พยายามท าออกมาให้อ่านเขา้ใจมากยิง่ข้ึน ดงัรูปท่ี 10  

 

 
 

รูปท่ี 10   ภาพตวัอยา่งการปรับปรุงผลงาน 
 

จากการศึกษาท่ีผ่านมานั้น ผูว้ิจยัไดน้ าส่ิงท่ีไดศึ้กษามาพฒันาต่อ เพ่ือเป็นการต่อยอดภายในอนาคต ผ่าน
กระบวนการแนวคิดแปลงความหมายจากค าเพ่ือถ่ายทอด ส่ือถึงความรู้สึกและอารมณ์ของผูรั้บสาร จากประเด็นความ
สนใจในเร่ืองของวรรณกรรม Ergodic ผา่นทฤษฎีไม่เชิงเส้นต่อการเล่าเร่ืองของการผจญภยั  
 
4. ผลการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีไดมี้แนวทางในการวิจยัโดยเร่ิมจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเอกสารเร่ือง วรรณกรรม Ergodic 
ท่ีน ามาซ่ึงรูปแบบท่ีหลากหลาย ส ารวจการออกแบบเน้ือหาเก่ียวกับวรรณกรรม Ergodic ท่ีเป็นการออกแบบบน
หนงัสือท่ีใชห้นา้เยอะ หรือลน้ แต่ก็มีบางหนา้ท่ีออกแบบมาอยา่งยากท่ีจะเขา้ใจตอ้งอ่านหนา้ละค า รวมกนัหลายหน้า
จนเกิดเป็นประโยคเน้ือความ การสลบักนัของหนา้เน้ือหาท่ีท าให้เกิดเน้ือความเร่ืองใหม่ อีกทั้งวรรณกรรม Ergodic ยงั
เป็นหนังสือท่ีสร้างให้มีความซับซ้อน ยากต่อความเขา้ใจในระหว่างท่ีก  าลงัอ่านเน้ือความ จากการคน้ควา้น้ีเพ่ือน า
รูปแบบของส่ือวรรณกรรมแบบดั้งเดิม มาผสมผสานกบัส่ือดิจิทลัสมยัใหม่ให้เกิดการอ่านท่ีแปลก แตกต่างจากการ
อ่านหนังสือปกทัว่ไป โดยให้คงแนวความคิดท่ีว่า ความหลากหลายของวฒันธรรมการออกแบบวรรณกรรมจะเป็น
สะพานเช่ือมโยง ระหว่างความดั้งเดิมกบัส่ือดิจิทลัสมยัใหม่ผา่นวิธีการไม่เชิงเส้น เป็นวิธีการท่ีผูอ่้านเป็นบุคคลส าคญั
จะตอ้งด าเนินเร่ืองดว้ยตวัเอง ไม่มีความแน่นอนต่อการเลือกทางเดินในอารมณ์ท่ีต่างสถานการณ์ น ามาท างานร่วมกบั
การออกแบบงานวิจยัคร้ังน้ี เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและการไดรั้บอิสระต่อการตดัสินใจของผูอ่้านภายใตเ้ร่ืองผจญ
ภยัใตท้อ้งมหาสมุทร ท่ีมีแผนผงัเน้ือหาตรงตามวิธีการแบบไม่เชิงเส้นมีตอนจบทั้งหมด 42 ตอนจบท่ีแตกต่างกัน
ออกไป ผูอ่้านจะได้รับรู้ถึงบทเรียนในการเลือกตัดสินใจของตัวเองผ่านตัวอักษ รตามบทความ ในเร่ืองของ
กระบวนการออกแบบผูว้ิจยัไดเ้น้นถึงการแปลงค า ประโยค หาความหมายท่ีเเทจ้ริงว่า เม่ือผูอ่้านหรือผูรั้บสารไดใ้ช้
สายตามองตวัหนงัสือท่ีเคล่ือนไหวแลว้นั้น จะไดรั้บความเขา้ใจและจะไดรั้บรู้ถึงความรู้สึกท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการถ่ายทอด
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ผา่นตวัอกัษรไป ซ่ึงเร่ืองการเคล่ือนไหวของตวัอกัษรนั้นผูว้ิจยัไดค้  านึงถึง จงัหวะ เวลา ทิศทางและสัดส่วนของแต่ละ
หน้าให้เเสดงออกมาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จ  านวนเวลาของการขยบัตวัอกัษรนั้นมีผลกระทบต่อการรับรู้ 
การถ่ายทอดความรู้สึกอยา่งมาก อาทิเช่น ค าว่า ลึกลงไปอีก ถา้ท าการเคล่ือนไหวแบบไวมากเกินไปจะท าให้รู้สึกถูก
กดลงไปอย่างมึนงง ยงัไม่ทนัไดเ้ขา้ใจของตวัขอ้ความก็เกิดการเคล่ือนท่ีเปล่ียนค าเสียแลว้ หรือแมก้ระทัง่การเคล่ือน
ของรูปประโยคจากการวิจยัพบว่า การค่อยๆให้ความส าคญัอย่างชา้ ๆ จะท าให้เกิดการสังเกต นึก คิด และก่อเกิด
อารมณ์การรับรู้ต่อส่ิงๆนัน่ได ้  การควบคุมการเคล่ือนไหวทั้งหมดน้ีเพ่ือท าให้เกิดการรับรู้ ประสบการณ์คลา้ยกบัการ
ดูภาพยนตร์หรือเล่นวีดิโอเกมส์ และผูรั้บสารหรือผูอ่้านจะได้สามารถสร้างทศันจินตนาการ ได้เห็นคุณค่าของ
ตวัอกัษรท่ีสร้างความหมาย สร้างภาพไดด้ว้ยเพียงตวัอกัษรเอง โดยไม่ตอ้งพ่ึงภาพประกอบใด ๆ  จากการคิดคน้และ
ออกแบบตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น เป็นเพียงช้ินงานแม่แบบ (Prototype) เพ่ือท่ีสามารถจะน าไปพฒันาต่อในอนาคต 
เน่ืองจากผูว้ิจัยได้ท  าในส่วนของการออกแบบแล้ว แต่ในส่วนของเทคโนโลยีท่ีจะสร้างช้ินงานจริงนั้ น เป็น
กระบวนการ ขั้นตอนท่ีตอ้งท างานร่วมกบันกัเขียนโปรแกรม (Programmer) 

 
5. การอภปิรายผล 

การเล่าเร่ืองแบบไม่เชิงเส้น คือ การท่ีมีการออกแบบการด าเนินเร่ืองราวแบบไม่มีขอ้ก าหนดตายตวัเด่นชดั 
ส าหรับการวิจยัน้ี เปรียบเสมือนการตดัสินใจท่ีมีความหลากหลายถึง 42 ตอนจบ ซ่ึงเป็นการเล่าเร่ืองผา่นตวัหนังสือท่ี
เคล่ือนไหว เป็นส่ือดิจิทลัท่ีเล่าเร่ืองแบบไม่มีภาพ ให้ตวัหนงัสือไดเ้ล่าเร่ืองดว้ยตวัของมนัเอง  

จากแนวคิดท่ีได้น าเสนอมาในรูปแบบการเล่าเร่ืองผ่านทฤษฎีไม่เชิงเส้น โดยให้ตัวอักษรเล่าเร่ืองน้ียงั
สามารถต่อยอดในอนาคตได้หลายรูปแบบ อาทิ ท่ีมีในปัจจุบนั ภาพยนตร์ใน Netflix เป็นการเล่าเร่ืองในรูปแบบ
ภาพเคล่ือนไหว เป็นภาพยนตร์ท่ีมีคนแสดงจริง ๆ เม่ือผ่านไปแต่ละตอนก็จะมีให้เลือกว่าจะท าอย่างไรต่อไป เม่ือ
เร่ืองราวด าเนินมาถึงตอนน้ีแลว้ อาจยงัไม่สามารถพบเจอไดอ้ยา่งง่ายหรือเป็นท่ีนิยมมากนกั 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
การออกแบบการเคล่ือนไหวของตวัอกัษรนั้น เป็นการออกแบบท่ีสร้างให้เห็นคุณค่าของตวัอกัษรท่ีสามารถ

ถ่ายทอดเร่ืองราว สร้างการรับรู้ผ่านอารมณ์ความรู้สึกไปถึงผูรั้บสารหรือผูอ่้านได ้ถึงแมเ้ร่ืองราวน้ีจะไม่ไดเ้ล่าผา่น
ภาพประกอบ มีรูปภาพก ากบั แต่ก็สามารถท าให้เกิดภาพในจินตนาการในหัวของผูรั้บสารหรือผูอ่้านได ้ผา่นแนวคิด
ของการเล่าเร่ืองแบบไม่มีขอ้ก าหนด ผสมผสานกบัวรรณกรรมแบบดั้งเดิม Ergodic ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีน่าสนใจ 
น าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัการผจญภยัในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีตวัผูรั้บสารหรือผูอ่้านจะตอ้งตดัสินใจด าเนินเร่ืองดว้ยตวัเอง 
โดยใชต้วัอกัษรในการน าทางดว้ยส่ือดิจิทลัเทคโนโลยยีคุปัจจุบนั 

จากการวิจยัคร้ังน้ีสามารถน าไปประยกุต์ใชใ้นสายงานท่ีหลากหลาย เช่น โปสเตอร์ ใบประกาศโฆษณา ส่ือ
ภาพยนตร์ ทั้งแบบเคล่ือนไหวและแบบภาพน่ิง เป็นตน้ 

ขอ้เสนอแนะในเร่ืองของการเล่าเร่ืองผ่านการออกแบบการเคล่ือนไหวของตวัอกัษรนั้น จะตอ้งค านึงถึง
จงัหวะ เวลา ทิศทาง และสัดส่วนในการสร้างผลงาน ดงันั้นควรออกแบบให้พอดี เขา้กบังาน ให้เหมาะสมกบัเน้ือหา 
เขา้ใจความหมายของประโยคและค าอยา่งถ่องแทช้ดัเจนเพ่ือการออกแบบท่ีมีประสิทธิภาพ 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ี เป็นการศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลของแสงและเงาท่ีมีผลต่อการรับรู้ การส่ือสาร การสร้าง เร่ืองราว 

รวมไปถึงก่อให้เกิดจินตนาการต่าง ๆ ไดอ้ย่างคาดไม่ถึง ผูว้ิจยัไดท้  าการเร่ิมต้นศึกษาขอ้มูลการจัดแสงและเงาใน
ภาพยนตร์ การรับรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึกของวตัถุหรือแมก้ระทัง่ของตวัละคร การทบัซอ้นซ่ึงกนัและกนัจะท าให้เกิด
มิติของภาพ ท่ีแสงมาตกกระทบจนเกิดเป็นเงา รวมไปถึงทิศทางของแสงวตัถุประสงคข์องงานวิจยัคือการศึกษาของ
แสงและเงา  ท่ีเป็นส่ือกลางท่ีก่อให้เกิดการมองเห็น และมีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึก รวมถึงการเขา้ใจ
ในรูปร่างของวตัถุนั้น ๆ และเพ่ือสร้างประสบการณ์ดว้ยการมองเห็น ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการ
ทดลองเพ่ือคน้ส่ิงท่ีจะสามารถกระตุน้จินตนาการของเด็กดว้ยการศึกษาพฤติกรรมตวัละครผา่นแสงและเงา ผา่นแท่น
ทรงกระบอกยาวทึบ มีเพียงรูกลมท่ีสามารถมองทะลุเห็นดา้นในได ้ดา้นรอบนอกระบุค าใบข้องแต่ละส่วน ดา้นใน
เป็นชั้นของกระดาษท่ีใชเ้ทคนิคการตดั (Paper cut) จ  าลองการเล่าเร่ืองทั้งหมด 5 ชั้น ( Layer) ภายใตแ้นวความคิดการ
ส ารวจและคน้พบ (Discovery) เร่ืองราวของป่าดิบช้ืน (Rainforest) ป่าท่ีมีตน้ไมสู้งและมีการแบ่งแต่ละโซนชั้นของ
ต้นได้อย่างชัดเจนมีแสงมากท่ีส่องผ่านลงมาได้ดีมากท่ีสุดและมีระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์แบบผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มเป้าหมายมีการตอบสนองพฒันาทางดา้นการรับรู้และการส่ือสารไดดี้เพราะแสงเป็นส่ือกลางท่ีช่วยท าให้เกิดการ
มองเห็นและอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึก  รวมถึงการเขา้ใจในรูปร่างของวตัถุต่าง ๆ 
ค าส าคญั:  การเล่าเร่ือง, มุมมอง, ไดโอรามา 

 

ABSTRACT 
This research is a study about the influence of Light and Shadow that affect the perception, communication, 

create the story and causing unexpected imagination. The researcher started to study data of the light and shadow in 
the movie, perception to mood or feeling of objects and characters. Overlapping each other will cause the dimensions 
of images which light incident to make a shadow and direction of light. The purpose of the research is to study light 
and shadow that is the medium makes visibility and can affect the perception of emotion, understanding in the form 
of objects and created an experienced by seeing for make creativity. The researcher experiments to find something 
can stimulate children’s imagination by studying character behavior with light and shadow in an opaque cylinder.  

There are holes around that can see inside. In the outer indicated about the clues of each section. Inside is a layer of 
papers that used a Paper cut technique to simulate 5 layers of the narrative under the concept Discovery, the story of 
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Rainforest. About the Rainforest, there are many high trees and clearly divided zones of the floor as well. There is a 
lot of light that shines on and has a perfect ecosystem. The result is the target audience responded well to the 
development of awareness and communication because of light was a medium that helped to see and influence the 
perception of emotional and understanding in the shape of objects. 
Keywords:  Storytelling, Perspective, diorama 
 

1. บทน า 
               แสงช่วยท าให้มองเห็นส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากนั้นแสงยงัท าให้เกิดเงาของวตัถุ ซ่ึงเงาน้ีจะอยูใ่นทิศ
ทางตรงขา้มกบัแหล่งก าเนิดแสงเสมอ ทั้งแสงและเงาช่วยท าให้เกิดระยะความต้ืนลึกของภาพ เงา คือส่วนท่ีแสงส่งไป
ไม่ถึงโดยมีวตัถุหรือส่ิงของบงัเอาไว ้เงาของวตัถุมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กบัแสงสว่างท่ีมากระทบวตัถุนั้นแสงสว่าง
นอ้ยเงาท่ีเกิดข้ึนกบัวตัถุก็จะนอ้ย ถา้แสงสว่างจดัมากเงาของวตัถุท่ีปรากฏก็จะเขม้ชดัมากข้ึน ทิศทางท่ีแตกต่างกนัจะ
ส่งต่อมิติของ ภาพหรืออารมณ์ของภาพได ้ซ่ึงหลกัการน้ีจึงน ามาใชใ้นการจดัแสงในภาพยนตร์ช่วยสร้างบรรยากาศ
อารมณ์ความรู้สึก สร้างมิติ จินตนาการของผูช้ม และยงัช่วยส่งเสริมสนับสนุนการแสดงอารมณ์ต่าง ๆ  ของตวัแสดง 
รวมทั้งการส่ือสารเร่ืองราว หรือความหมายของภาพยนตร์ ไดอ้ยา่งดียิง่ การจดัแสงหรือชนิดของไฟท่ีแตกต่างกนัดว้ย
สีต่าง ๆ  ก็ช่วยจะส่ือความหมาย นยัยะ อารมณ์ ความรู้สึก ท่ีแตกต่างกนัออกไปได ้แสงและเงาจึงมีความสอดคลอ้งกบั
วิธีการเล่าเร่ือง ภายใตแ้นวความคิดการส ารวจและคน้พบของป่าดิบช้ืนป่าท่ีมีตน้ไมห้ลายชั้นและมีมิติของแสงท่ีส่อง
ผา่นลงมาจากดา้นบนไดดี้มากโดยน าเสนอผลงานผา่นแท่นทรงกระบอกยาวทึบ ท่ีมีรูกลมท่ีสามารถมองทะลุเห็นดา้น
ในได ้   
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1.เพ่ือศึกษารูปแบบของแสงและเงาเป็นส่ือกลางท่ีก่อให้เกิดการมองเห็นและมีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึง

อารมณ์ ความรู้สึก รวมถึงการเขา้ใจในรูปร่างของวตัถุนั้น ๆ 
 2. เพ่ือสร้างประสบการณ์ดว้ยการมองเห็น ผา่นแสงและเงา ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์ผา่นกระบวนการ

ดา้นความคิดและจินตนาการ 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
3.1 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัแสงและเงา 
“แสง” เกิดข้ึนได ้2 แบบ คือ แสงจากธรรมชาติ และแสงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เม่ือแสงกระทบกบัวตัถุใดวตัถุ

หน่ึงจะท าให้เกิด “เงา” ปัจจุบนัไดมี้การน าแสงและเงามาใชใ้นภาพยนตร์ การจดัแสงท่ีดีจะท าให้เกิดเงาของภาพท่ีมี
ความหมาย จะช่วยให้ฉากมีความสวยงาม สร้างบรรยากาศความรู้สึก เกิดมิติของภาพไดดี้ยิง่ข้ึน 

“ทิศทาง” หรือมุมตกกระทบของแสงเปล่ียนก็จะท าให้ส่วนท่ีไดรั้บแสงและเงาท่ีเกิดมีความแตกต่างกัน
ออกไป ซ่ึงในแต่ละแบบช่วยส่ืออารมณ์ ให้กบัผูช้มไดด้งัน้ี 

Top Light (แสงจากขา้งบน) แสงช่วยส่ือสารท าให้ตวัละครมีอ านาจและดูมีพลงั 
Front Light (แสงจากดา้นหนา้) แสงช่วยส่ือสารท าให้ตวัละครก าลงัดูอึดอดัหรือถูกกดดนัจากบางส่ิง 
Side light (แสงจากดา้นขา้ง) แสงช่วยส่ือสารท าให้ตวัละครเป็นคนไม่ปลอดภยัและดูเจา้เล่ห์ 
Back light (แสงจากดา้นหลงั) แสงช่วยส่ือสารท าให้ตวัละครดูเกรงขามและดูปกปิดความลบั 
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Under light (แสงจากขา้งใต)้ แสงช่วยส่ือสารท าให้ตวัละครดูน่ากลวัและโรคจิต  
“ความเขม้ของเงา” ข้ึนอยูก่บัความเขม้ของแสง ในท่ีท่ีมีแสงสว่างมากเงาจะเขม้ข้ึน และเงาจะไม่ชดัเจนในท่ี

ท่ีมีแสงสว่างนอ้ย ค่าน ้ าหนกัของแสงให้ความแตกต่างระหว่างรูปทรงกบัท่ีว่าง เกิดระยะต้ืน – ลึก  
  

3.2 ศึกษาคน้ควา้ความสัมพนัธ์ระหว่างแสงและเงากบัการพฒันาจินตนาการของเด็ก     
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ีคือ เด็กวยัช่วงอาย ุ6-12 ปี เป็นช่วงวยัท่ีมีการพฒันาและจากช่วงเด็กวยัอ่ืน ๆ 

มากข้ึน มีการพฒันาดา้นความคิด การจินตนาการ เร่ิมมีการใชเ้หตุผลมากข้ึนในการโตแ้ยง้ มีการพฒันาดา้นการจดจ า
ท่ีค่อนขา้งดีข้ึน และมีทกัษะต่าง ๆ ไดดี้ เช่น ฝึกทกัษะจ าแนกไดว้่า เช่น เงาใดคือตน้ไม ้ผเีส้ือ สุนขั แมว กอ้นหิน นก 
ใบไม ้เม่ือเด็กไดเ้รียนรู้และจะเกิดทกัษะ ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการแสวงหาความรู้เด็กจะไดรั้บ การสร้างเสริมจิตส านึก
ถึงคุณค่าของธรรมชาติ ท่ีจ  าเป็นต่อระบบนิเวศรอบตวัเราซ่ึงจ าเป็นต่อการปรับตวัเขา้กบัทางสังคมมากข้ึนและเด็กวยั
เรียนน้ีเป็นวยัท่ีตอ้งการแสดงศกัยภาพความสามารถของตนเองในการพฒันา ถา้จะไดรั้บค าช่ืนชมจากคนรอบขา้ง เด็ก
จะรู้สึกภาคภูมิใจ และมีความมัน่ใจในตวัเองสูง มีความสุขกับส่ิงท่ีท  าอยู่ ซ่ึงเป็นวยัท่ีมีพฒันาการเพ่ิมข้ึนทั้งดา้น
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก รวมทั้งมีความเขา้ใจในหลายๆดา้นและเร่ิมมีนิสัยสนใจและชอบในการผจญภยั
และการส ารวจส่ิงใหม่ๆรอบตวัจึงเป็นช่วงวยัท่ีพฒันาการทางดา้นการมีปฎิสัมพนัธ์กบัทางสังคมและสติปัญญารวม
ไปถึงการพฒันาการทางกายท่ีเกิดจากการใชป้ระสาทสัมผสัเขา้ดว้ยกนั (ประไพพรรณ, 2553)   

 

3.3 ศึกษาระบบนิเวศของป่าดิบช้ืน  
 แนวคิดไดม้าจากป่าดิบช้ืนเป็นป่าท่ีตน้ไมสู้งและมีระดบัท่ีแตกต่างกนัออกไปและมีระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์

อาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก โดยป่าดิบช้ืนเป็นป่ามีความทึบหนาของตน้ไมเ้ป็นจ านวนมาก และมีสัตวอ์าศยัอยูทุ่กชั้นของ
ตน้ไม ้จึงท าให้มองเห็นบางส่ิงบางอยา่งไดย้าก และเป็นป่าเดียวบนโลกท่ีมีแสงส่องผ่านลงมาแต่ละชั้นท่ีแตกต่างกนั
ออกไป จึงท าให้เห็นสภาพของแสงของป่าดิบช้ืนมีความสวยงามกว่าป่าชนิดอ่ืน ๆ บนโลก โดยผูว้ิจยัเห็นถึงการดา้น
การพฒันาทกัษะในหลาย ๆ ดา้นของเด็ก ดา้นการส ารวจ ไหวพริบ ความอยากรู้อยากเห็น และการจินตนาการของเด็ก 
ซ่ึงป่าดิบช้ืนจึงเป็นระบบนิเวศทางธรรมชาติท่ีครบถว้นในทุก ๆ ดา้นในการส ารวจ ไม่ว่าจะเป็น แสงธรรมชาติ ตน้ไม ้
สัตวป่์า พืช หญา้ ป่าดิบช้ืนจึงตรงกบัภายใตแ้นวคิดของงานการส ารวจและคน้พบ (ธวชัชยั, 2549) 

 
 

รูปท่ี 1 ความแตกต่างแต่ละชั้นของป่าดิบช้ืน 
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3.4 ทดลองสร้างเลเยอร์ดว้ยเทคนิคการตดักระดาษ  
 ผูว้ิจยัไดส้นใจถึงวิธีการเล่าเร่ืองแบบมีมิติ 3D ดว้ยการทบัซอ้นกนัของกระดาษท่ีเป็นชั้น ๆ ให้เกิดระยะใน

การมองท่ีลึกลงไป โดยแสงสามารถส่องรอดผา่นวตัถุ ดงัรูปท่ี 2  
 

 
 

รูปท่ี 2 การทบัซอ้นกนัของกระดาษ 
 

 จากนั้นผูว้ิจยัไดท้  าการลองท าแบบมีช่องว่างส าหรับให้แสงไดส่้องผ่านได ้เพ่ือศึกษาทิศทางของแสง และ
การเกิดเงาจากการทบัซอ้นกนัของกระดาษ ดงัรูปท่ี 3 ผลท่ีไดมี้ความน่าสนใจมากกว่าการน าช้ินกระดาษแบบรูปทรง
ทึบทั้งช้ินงาน 

 
 

รูปท่ี 3 การทดลองแบบมีช่องว่างให้แสงผา่น 
ผูว้ิจยัเร่ิมท าให้เกิดมิติข้ึนจากการมองเห็น เป็นแบบวงกลมจากเดิมท่ีเป็นดา้นตรง สามารถมองไดเ้พียงดา้น

เดียวดงัภาพท่ี 4 ท าให้ดูน่าคน้หาน่าสนใจมากข้ึนภายใตแ้นวความคิดของงานคือ การส ารวจ คน้พบ (Discovery) 
 

 
 

                                                     รูปท่ี 4 การทดลองแบบวงกลม สามารถมองไดร้อบดา้น 
 



 การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  349 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

3.5 ศึกษาและเลือกวสัดุ ส าหรับน ามาท าเป็นการออกแบบตน้แบบของงาน 
        ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและเลือกใชว้สัดุ Acrylic มาท าเป็นตวัโครงสร้างงาน เน่ืองจาก วสัดุอะคริลิกมีความโปร่งใส
ของแสงมากและแสงยงัสามารถผ่านทะลุลงไปได ้จึงน าวสัดุน้ีมาออกแบบในตวังาน และผูว้ิจยัยงัไดศึ้กษาคน้ควา้
เก่ียวกบัเน้ือของกระดาษในการใชใ้นงาน โดยกระดาษท่ีใชเ้ป็นตวักระดาษชนิด อาร์ตมนั เน่ืองจากกระดาษชนิดน้ีมี
ดา้นความแข็งแรงและมีความมนัเงาเกิดข้ึนในตวัของกระดาษเวลาท่ีแสงตกระทบจะท าให้เกิดเงาท่ีชดัเจนข้ึนบนตวั
ของกระดาษ เทคนิคท่ีใชต้ดัคือ การใชเ้คร่ืองตดัดว้ยเลเซอร์( Laser Cutting)เน่ืองจาก การใชด้ว้ยเคร่ืองตดัเลเซอร์มี
ความแม่นย  าสูงในการตดัและสามารถตดัวสัดุท่ีมีรูปร่างซบัซ้อนให้ออกมาเรียบร้อยและสวยงามและวสัดุอีกชนิดท่ี
ผูว้ิจยัไดเ้ลือกคือ กระดาษแบบหล่อเสา ซ่ึงเป็นแท่นทรงกระบอกสูง มีความแข็งแรงและทนทานของเน้ือกระดาษ โดย
ผูว้ิจยัเลือกวสัดุช้ินน้ีมาเพ่ือใชปิ้ดทบัครอบโครงอะคริลิกอีกชั้น และเจาะรูรอบขา้งๆกล่อง ผูว้ิจยัไดเ้ลือกชนิดของแสง
ไฟท่ีมีระบบปรับระดับควบคุมความสว่างมากหรือน้อยได้(Dimmer)โดยเลือกไฟชนิดน้ีมาใช้ในงานเพราะโดย
ธรรมชาติของแสงมีการปรับเปล่ียนไปตามสภาพของช่วงเวลาแสงสามารถเกิดข้ึนไดท้ั้งสภาวะแสงแข็งกบัแสงนุ่ม
หรือมีแสงสว่างมากหรือสว่างน้อยผูว้ิจัยจึงตอ้งการให้มีการเห็นการเปล่ียนแปลงสภาวะของแสงในแต่ละแบบท่ี
เกิดข้ึน 

 
3.6 ปรับปรุงและแกไ้ขผลการทดลอง 
หลังจากผลงานท่ีได้รับค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ และได้ทราบถึงฉากด้านหน้า ปัญหาในส่วนของทิศ

ทางการมอง ยงัขาดมิติของภาพ ดงัรูปท่ี 5  
 

 
 

                                                                รูปท่ี 5 ทิศทางดา้นหนา้ยงัขาดมิติการมอง 
 
จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงไดเ้พ่ิมเลเยอร์ของกระดาษน ามาเป็น ฉากหนา้ (Foreground) เพ่ือสร้าง

องคป์ระกอบของภาพให้เกิดมิติ มีระยะคมชดัและเบลอสลบักนั ดงัรูปท่ี 6  
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รูปท่ี 6 เพ่ิมโฟร์กราวดข์องตน้ไมใ้ส่ดา้นหนา้ 
 
จากการทดลองแกไ้ขและปรับปรุง พบว่าการมี ฉากหนา้ เขา้มาจะช่วยเพ่ิมเร่ืองราวการส่ือสารของภาพให้ดู

มีมิติไม่แบนราบจนเกินไปและสภาพคลา้ยกบัธรรมชาติความทึบของตน้ไมป่้าไม ้ดงัรูปท่ี 7 และไดมี้การเพ่ิมแสงทึบ
ของชั้นรากใตดิ้นขา้งล่าง โดยใชเ้ป็นแสงสีม่วง เป็นสีท่ีกระตุน้ความคิดสร้างสรรค์ทางฝันและสติปัญญา (เจษฎา , 
2560) เขา้มาช่วยส่ือสารให้เกิดความรู้สึก ดงัรูปท่ี 8  

 
 

รูปท่ี 7 ภาพการส่องผา่นรู โฟร์กราวดช่์วยเพ่ิมมิติให้ภาพดูมีเร่ืองราว 
 

 
 

รูปท่ี 8 ใชแ้สงสีม่วงเขา้มาส่ือสารกระตุน้จินตนาการ 
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4. ผลการวจิัย 
ผลการวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาถึงอิทธิพลของแสงและเงาท่ีเป็นส่ือกลางท่ีก่อให้เกิดการมองเห็นและมีอิทธิพลต่อ

การรับรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึก รวมถึงการเขา้ใจในรูปร่างของวตัถุนั้น ๆ เพ่ือสอดคลอ้งตอบสนองทางดา้น การส่ือสาร 
ความรู้สึก ซ่ึงน ามาพฒันาใชใ้ห้เขา้กบัทกัษะของเด็กในช่วงวยั 6-12 ปี เพ่ือสร้างประสบการณ์ดว้ยการมองเห็น ผ่าน
แสงและเงา ก  าลังเกิดการความคิดสร้างสรรค์และการส ารวจผูว้ิจัยได้จัดท าเก่ียวกับส่ือการจ าลอง ป่าดิบช้ืนท่ีมี
เร่ืองราวทั้งหมด 5ชั้น แต่ละชั้นมีเร่ืองราวท่ีแตกต่างกนัออกไปตามสภาพของป่าดิบช้ืน  โดยออกมาในรูปแบบเชิง
แท่นสูงทรงกลมและมีรูไวใ้ห้ส่องผ่านและมีระบบไฟท่ีเด็กสามารถปรับหมุนเพ่ิมระดบัของแสงไฟเองไดส่้องลงมา
ในแท่น ผูว้ิจยัเห็นถึงการสามารถพฒันาดา้นทกัษะหลายๆอยา่งของเด็ก เช่น การกระตุน้ดา้นการอยากรู้อยากเห็น การ
พฒันาจินตนาการการส ารวจ  ซ่ึงยงัสามารถเป็นส่ือเคร่ืองมือในการสอนส าหรับเด็ก หรือจะสามารถเล่นส่องหากบั
เพ่ือนๆและคน้หาส่ิงท่ีอยูข่า้งใน โดยแสงท่ีอยูข่า้งในสามารถเขา้มาเป็นตวัช่วยในการเล่าเร่ืองท าให้เกิดมิติอารมณ์ของ
ภาพในการมองเห็น ซ่ึงการออกแบบช้ินงานตวัน้ีเป็นเพียงช้ินตน้แบบ (Prototype) ซ่ึงอนาคตยงัสามารถน าไปพฒันา
ต่อยอดไดอี้กในหลายๆรูปแบบ และสามารถน าไปใชค้วบคู่กบัเทคโนโลยีทางดา้น 3D Hologram เพ่ือเพ่ิมมิติความ
สมจริงและความสวยให้กบังาน 
 
5. การอภปิรายผล 

                  องค์ประกอบการเล่าเร่ืองผ่านแสงและเงา คือส่ิงท่ีจะเป็นตวัช่วยพฒันาทกัษะของเด็กความอยากรู้อยาก
เห็นการส ารวจ โดยแสงคือส่ิงท่ีเป็นปัจจยัส าคญัหลกัท่ีจะเล่าเร่ือง ส่ือสาร สร้างเร่ืองราวต่อการรับรู้จากแนวคิดท่ี
น าเสนอมาในรูปแบบการเล่าเร่ืองป่าดิบช้ืนผ่านแสงท่ีอยู่ข้างในแท่น ยงัสามารถต่อยอดงานไดใ้นอนาคตในการ
พฒันาให้เกิดเป็นช้ินงาน 3D เพ่ือให้แสงเกิดความสมจริงดูมีมิติท่ีมากข้ึนยงัสามารถช่วยเป็นส่ือให้เด็กเกิดความสนใจ
ให้รู้จกัอนุรักษธ์รรมชาติและป่าไมร้ะบบนิเวศต่าง ๆ 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 การออกแบบส่ืองานช้ินน้ีเพ่ือสร้างให้เห็นคุณค่าเก่ียวกบัการพฒันาจินตนาการของเด็กท่ีเก่ียวกบัแสงเพราะ

แสงคือส่ิงส าคญัท่ีท าให้เด็กเกิดการพฒันาจินตนาการและกระตุน้ความคิดสร้างสรรค์ไดดี้ โดยป่าดิบช้ืนคือส่ิงท่ีมี
ระบบนิเวศท่ีน่าสนใจและน่าคน้หาและมีแสงท่ีแตกต่างกนัออกไป จึงเป็นส่ิงท่ีเด็กควรจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัในเร่ือง
ของธรรมชาติ สัตวป่์าท่ีอาศยัอยู ่และเป็นการพฒันาดา้นการเรียนรู้ในเชิงรูปแบบใหม่ท่ีสามารถน าไปใชเ้ป็นส่ือสาร
เรียนการสอนไดว้่า สภาพแสงของป่าจากขา้งบนจนถึงขา้งล่างมีการเปล่ียนแปลงระดบัแสงตามชั้นต่าง ๆ  และยงัได้
สนุกกบัค าปริศนาท่ีบอกใบแ้ละส่องคน้หาสัตวท่ี์ซอ้นอยูข่า้งในกล่อง  

ในการวิจยัคร้ังน้ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์กบัส่ือการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ประยุกต์ใชไ้ด้
หลายวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ สามาถน าเร่ืองราวต่าง ๆมาพฒันานาคิดคน้ให้เกิดส่ือการสอนรูปแบบใหม่ข้ึนมาได ้สร้าง
ให้เด็กมีความเขา้ใจในเน้ือหา อีกทั้งยงัสามารถท าให้เขา้ถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างใกลชิ้ดอีกดว้ย และใน
อนาคตอาจจะน าไปพฒันาคู่กบัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมากยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ือง “การหาแนวทางการบรรเทาความแออดัในเมืองเอก: กรณีศึกษาปัญหาการจราจรแออดัใน

เมืองเอก”   วตัถุประสงคข์องการวิจยัเพ่ือช่วยบรรเทาความแออดับนถนนในเมืองเอกและช่วยอ านวยความสะดวกแก่
ผูค้นท่ีใชร้ถใชถ้นนในเมืองเอกและเป็นกรณีศึกษาส าหรับผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือน าไปด าเนินการบรรเทา      การจราจรท่ี
แออดัในเมืองเอก  ผูว้ิจยัส ารวจพ้ืนท่ีและถนนในเมืองเอก และผูว้ิจยัท  าแบบสอบถามแก่ผูค้นท่ีอยู่ภายในเมืองเอก  
โดยหลังจากรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาได้ สาเหตุหลักของปัญหาการจราจรสรุปได้ว่าสาเหตุหลกัเกิดจากปัญหา
พฤติกรรม การจอดรถริมทางเทา้  ซ่ึงเกิดจากสถานท่ีท่ีผูค้นเดินทางมาเพ่ือใชบ้ริการนั้น ไม่มีท่ีจอดรถรองรับ 

ผูว้ิจยัคิดวิธีการบรรเทาปัญหาน้ีโดยเร่ิมจากการบอกวิธีการเดินทางท่ีประหยดัเวลามากท่ีสุดเม่ือผูใ้ช้รถ
จ าเป็นตอ้งเดินทางภายในเวลาท่ีจราจรติดขดัและบอกถึงทางลดัต่างๆท่ีสามารถใชไ้ดจ้ริงเพ่ือระบายรถออกจากถนน
เส้นหลกัภายในเมืองเอกรวมไปถึงการบอกท่ีจอดรถบริเวณเมืองเอกท่ีจ าเป็นตอ้งทราบ  เพ่ือไม่ให้ผูใ้ชร้ถจอดรถริม
ทางเทา้ โดยจัดท าเป็นรูปเล่มหรือโปรแกรมส าเร็จรูป(แอพพิคเคชั่น)ในลกัษณะท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ผูใ้ช้รถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการเดินทางในชีวิตประจ าวนัในเมืองเอกและเป็นแนวทางท่ีจะน าไปใชใ้นสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีปัญหาแบบ
เดียวกนั 
ค าส าคญั: การบรรเทาความแออดัในเมืองเอก,สถานท่ีจอดรถ 

 

ABSTRACT 
The study, entitled “Finding Ways to Relieve Congestion in Muang Ake: a Case Study of Traffic 

Congestion in Muang Ake”, the purpose of the research is to help alleviate congestion on the roads in Muang Ake 
and help facilitate people who use the roads in Muang Ake and as a case study for those involved in order to apply to 
relief of congested traffic in Muang Ake. The researcher surveyed the area and roads in Muang Ake as well as made 
a questionnaire to gather the information from people within Muang Ake city. After collecting all the information, it 
was found that the main cause of traffic problems was caused from behavior, parking on the sidewalk which is caused 
by the place where people travel to use services is no parking space available. 
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The researchers think of ways to alleviate this problem, starting with telling the most time-saving travel 
methods when car users need to travel within the time of traffic jams and shortcuts that can actually be used to drain 
the car from the main road within Muang Ake city, including telling the parking area in the Muang Ake city that need 
to know in order to prevent car users from parking on the sidewalk by creating a book or program (Applications) in 
a manner that is suitable for car users to apply in everyday life in the Muang Ake city and as a guide to use in other 
places with the same problems. 
Keywords: Relief of Congestion in Muang Ake, parking place     
 

1. บทน า 
หมู่บา้นเมืองเอกจัดว่าเป็นชุมชนท่ีพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

รวมถึงการคมนาคมต่างๆ แต่ก็มีปัญหาท่ีอยู่คู่กบัเมืองเอกมาเป็นเวลานานและปัญหาท่ีว่านั้นก็คือปัญหาการจราจร
ติดขดัในเมืองเอกเป็นปัญหาท่ีผูค้นในเมืองเอกนั้นพบเจออยู่ทุกวนั แต่ทุกคนกลบัมองขา้มปัญหาน้ีเพราะคิดว่าปัญหา
น้ีไม่สามารถแกไ้ขได ้ ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงตอ้งการหาวิธีช่วยบรรเทาปัญหาดงักล่างน้ี เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผูค้นท่ีอยู่ในเมืองเอกและผูค้นท่ีต่างสัญจรไปมาในเมืองเอก  ในการด าเนินการวิจยัผูว้ิจยัไดท้  าการส ารวจพ้ืนท่ีและ
ถนนต่างๆ ในเมืองเอกพบว่าพ้ืนท่ีของเมืองเอกนั้นประกอบไปดว้ย หมู่บา้น ร้านคา้ ร้านอาหาร และสถานศึกษา และ
การท่ีมีสถานศึกษาจ านวน 2-3 แห่งตั้งอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกนัท าให้การจราจรในบริเวณนั้นติดขดัมาก ต่อมาผูว้ิจยั
ไดท้  าแบบสอบถามเพ่ือถามความคิดเห็นจากผูค้นในเมืองเอกเพ่ือหาขอ้มูล พบว่า เหตุผลท่ีผูค้นในเมืองเอกนคิดว่าเป็น
สาเหตส าคุญท่ีการจราจรติดขดัมาจาก การจอดรถริมทางเทา้ ผูว้ิจยัจึงเจาะลึกลงไปท่ีสาเหตุน้ีพบว่า การจอดรถริมทาง
เทา้นั้ นเกิดจากการท่ีผูค้นเดินทางมาใช้บริการร้านคา้ ร้านอาหารหรือสถานบนัเทิงต่างๆในบริเวณเมืองเอกแลว้
สถานท่ีนั้ นๆไม่มีท่ีจอดรถรองรับไวเ้พียงพอต่อผูใ้ช้บริการหรือบางร้านตั้ งอยู่ริมถนนจึงท าให้ผูม้าใช้บริการ
จ าเป็นตอ้งจอดรถริมถนน จึงท าให้ถนนเมืองเอกท่ีแคบอยู่แลว้แคบลง ผูว้ิจยัจึงคิดหาวิธีเพ่ือเร่งแกไ้ขปัญหาดงักล่าว
ให้ไดโ้ดยการส ารวจหาท่ีจอดรถท่ีเหมาะสมของแต่ละสถานท่ีนั้นๆเพ่ือบอกให้ผูค้นในเมืองเอกทราบเพ่ือไปจอดรถ
ในท่ีท่ีควรจอดเป็นการช่วยลดปัญหาการจอดรถริมทางเทา้ 

นอกจากนั้น ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแผนท่ีและส ารวจพ้ืนท่ีทั้งภายในและภายนอกเมืองเอกว่าวิธีเขา้ออกเมืองเอกนั้น
มีเส้นทางไหนท่ีใชไ้ดบ้า้งและหาทางลดัเพ่ือบอกให้ผูท่ี้ใชร้ถใชถ้นนไดท้ราบเพ่ือเป็นการระบายรถออกจากถนนเส้น
หลกัไม่ให้ถนนเส้นหลกัมีปริมาณรถท่ีมากจนเกินไป อีกทั้งผูว้ิจยัตอ้งการบอกให้ผูท่ี้ใชร้ถใชถ้นนในเมืองเอกทราบถึง
ช่วงเวลาท่ีการจราจรติดขดัในเมืองเอกและทั้งหมดก็เพ่ือบรรเทาการจราจรท่ีติดขดัในเมืองเอกและอ านวยความ
สะดวกต่อการเดินทางในเมืองเอกให้สะดวกยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2. 1.  เพ่ือศึกษาเร่ืองการจราจรในเมืองเอก 
2.2.    เพ่ือให้ผูค้นท่ีใชร้ถใชถ้นนเดินทางสะดวกข้ึน  
2.3.   เพ่ือบรรเทาเร่ืองการจราจรในเมืองเอก 
2.4   เพ่ิอปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชร้ถท่ีไม่เหมาะสมของคนในเมืองเอก 
2. 5.  เพ่ือเป็นกรณีศึกษาให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดด้  าเนินการแกไ้ขปัญหาต่อไป 
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3. การด าเนินการวจิัย 
1. ผูว้ิจยัเร่ิมจากการส ารวจพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาปัญหาการจราจรติดขดัในเมืองเอกว่าถนนเส้นไหนจราจรติดขดั

มากท่ีสุด สาเหตุนั้นเกิดมากจากอะไร 
 

          
 

ภาพท่ี 1 แผนท่ีโดยรวมของเมืองเอก 
 

1.1. ถนนในเมืองเอกท่ีรถติดมากท่ีสุดคือ ถนนเอกทกัษิณ (ถนนเส้นหลกัของเมืองเอกเร่ิมตั้งแต่ เล้ียวเขา้
เมืองเอกจากถนนพหลโยธิน) 

1.2.  ถนนเอกประจิม (ถนนบริเวณหนา้มหาวิทยาลยัรังสิต) 
            

2. ผูว้ิจยัส ารวจเวลาท่ีจราจรติดขดัช่วงเวลาไหนมากท่ีสุด โดยการสอบถามจากเจา้หน้าท่ีสายตรวจของ
มหาวิทยาลยัรังสิต หัวหนา้หน่วยกูภ้ยัประจ าเมืองเอกและบุคคลภายในเมืองเอก รวมไปถึงผูว้ิจยัไดส้ังเกตจากช่วงเวลา
ของแต่ละวนัว่าช่วงเวลาไหนการจราจรติดขดัมากท่ีสุด 

2.1 ช่วงเวลาท่ีการจราจรติดขดั แบ่ง ออกเป็น 3 ช่วงเวลา 
เชา้     8.00- 10.00 น 
บ่าย   13.00-14.00 น. 
เยน็   17.00-19.00  น. 

 
3. ผูว้ิจยัสอบถามบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น มหาวิทยาลยัรังสิต โครงการพฒันาหมู่บา้นเมือง

เอก และหน่วยกูภ้ยัประจ าเมืองเอก ท่ีพร้อมให้ความร่วมมือแกไ้ขปัญหาเร่ืองการจราจร เพ่ือน าขอ้มูลมาพฒันางาน 
4. ผูว้ิจยัท  าแบบส ารวจเพ่ือสอบถามบุคคลท่ีใชร้ถทั้งบุคคลภายในท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองเอกและบุคคลท่ีเขา้มา

ในเมืองเอกเพ่ือท าธุระต่างๆ เพ่ือรวบรวมขอ้มูลท่ีจ าเป็นมาใชใ้นงาน 
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ขอ้มูลท่ีรวบรวมจากแบบสอบถาม    
4.1 แบบสอบถามบุคคลภายในเมืองเอก ผูว้ิจยัท  าแบบสอบถามผา่นทาง google document  และส่งให้ผูค้น

เขา้มาตอบค าถาม 
ไดแ้ก่    - นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัรังสิต 
             - บุคคลากรในมหาวิทยาลยัรังสิต 
              - ผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองเอก  

 

 
 

ภาพท่ี 2  แบบสอบถามผูค้น 100 คน 
 

จากภาพท่ี 2 ผูท้  าแบบสอบถามแบ่งเป็นผูช้าย 53 คน ผูห้ญิง 47 คน 
 

                      
ภาพท่ี  3  การส ารวจพาหนะในเมืองเอก 

 
ภาพท่ี 3  จากแบบสอบถาม จ านวนการใชร้ถยนต์ส่วนตวัในเมืองเอกนั้นมีจ านวนสูงท่ีสุด อนัดบัสองคือ 

รถจกัรยานยนต ์
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ภาพท่ี 4   ปัญหาท่ีบุคคลภายในเมืองเอกประสบมากท่ีสุด 
 

ภาพท่ี 4  จากแบบสอบถามพบว่าผูค้นในเมืองเอกนั้นเจอปัญหาการจราจรติดขดัมากเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง 

 
ภาพท่ี 5  สาเหตุท่ีการจราจรติดขดั 

 
ภาพท่ี 5  จากแบบสอบถาม บุคคลในเมืองเอกตอบว่า การจอดรถริมทางเทา้เป็นสาเหตุหลกัท่ีท าให้รถติดท่ีสุด 
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4.2  แบบสอบถามจากบุคคลทัว่ไปภายในเมืองเอก 
 

 
ภาพท่ี 6   จ านวนบุคคลภายนอกท่ีเคยเดินทางมายงัเขตเมืองเอก 

 

                        
ภาพท่ี 7   จ านวนการใชพ้าหนะต่างๆของบุคคลทัว่ไป 

 
จากภาพท่ี  7  จ  านวนพาหนะท่ีบุคคลทั่วไปภายในเมืองเอกใช้มากท่ีสุดคือรถยนต์ อันดับสองคือ 

รถจกัรยานยนต ์
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ภาพท่ี 8  เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกเดินทางเขา้มาในเมืองเอก 

 
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกเดินทางเขา้มาในเมืองเอก อนัดบั 1 คือการมาใชบ้ริการร้านต่างๆ ในเมืองเอกเป็น

การเพ่ิมปริมาณรถยนตใ์ห้มากข้ึน 
 

 
ภาพท่ี 9   ความช านาญในการเดินทางของบุคคลภายนอก 

 
จากภาพท่ี 9  ความช านาญในการเดินทางของบุคคลภายนอกท่ีเดินทางเขา้มาใชบ้ริการในเมืองเอก มากท่ีสุด

คือรู้จกัเส้นทางพอสมควรเท่านั้น 
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ภาพท่ี10   ปัญหาท่ีบุคคลภายนอกเจอเม่ือเขา้มาในเมืองเอก 

 
จากแบบสอบถามบุคคลภายนอกพบว่า การท่ีบุคคลภายนอกไม่ช านาญเส้นทางหรือไม่รู้จักท่ีจอดรถท่ี

สามารถใชบ้ริการไดเ้ป็นการเพ่ิมปัญหาการจอดรถริมทางเทา้มากข้ึน  ท  าให้ปัญหาน้ีแกไ้ม่หมดและส่งผลกระทบให้
การจราจรในเมืองเอกนั้นติดขดั 

หลงัจากการรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัวิเคราะห์ ไดว้ิเคราะห์ว่าปัญหาการจราจรติดขดัในเมืองเอกนั้นมีสาเหตุ
หลกัดว้ยกกนั 2  อยา่งดว้ยกนั นัน่คือ 

- ปัญหาเร่ืองการจอดรถในท่ีท่ีไม่ควรจอด 
- ปัญหาเร่ืองปริมาณของรถท่ีมีมากเกินไป 

 
5.   ผูว้ิจยัไดน้ าเอาขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากแบบสอบถามและการส ารวจพ้ืนท่ีในเมืองเอก และ น ามาออกแบบ

เป็นคู่มือการใชร้ถใชถ้นนในเมืองเอก   
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ภาพท่ี 11  รูปแบบของคู่มือการใชร้ถในเมืองเอก 

 
ภายในคู่มือจะบอกเส้นทางภายในเมืองเอกและร้านต่างๆท่ีผูใ้ชร้ถใชถ้นนจ าเป็นต่อการเดินทางภายในเมือง

เอก รวมไปถึงช่วงเวลาของการจราจรในเมืองเอก 
 
   5.1 เส้นทางและสถานท่ีต่างๆท่ีจ าเป็นส าหรับผูใ้ชร้ถ 
 

 
 

ภาพท่ี 12  รูปแบบแผนท่ีในคู่มือ 
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5.2  ในคู่มือมีแนะน าทางลดัเพ่ือระบายรถออกจากเส้นทางหลกั 
 

 
 

ภาพท่ี 13  ตวัอยา่งทางลดัในคู่มือ 
 

ทางลดัในแต่ละเส้นทางจะมีป้ายบอกทางและเส้นน าทางเพ่ือไม่ให้ผูค้นท่ีใชร้ถใชถ้นนหลงจากเส้นทาง 
 

 
 

ภาพท่ี 14  ในคู่มือจะบอกวิธีการใชท้างลดัเป็นขั้นตอน 
 

จากภาพท่ี 14 ในหน้าของทางลดัผูว้ิจยับอกถึงเส้นทางและวิธีใช้ทางลดัเป็นขั้นตอนอย่างละเอียดในคู่มือ 
เพ่ือให้ผูใ้ชร้ถใชถ้นนศึกษาก่อนใชง้านทางลดัจริง 
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   5.3   บอกท่ีจอดรถต่างๆ ท่ีจ  าเป็นภายในเมืองเอกพร้อมกบัสัญลกัษณ์ท่ีจอดรถนั้นๆ ว่าเป็นท่ีจอดรถแบบ
ไหน จอดฟรี หรือเสียค่าบริการ  
 

 
 

ภาพท่ี 11 ท่ีจอดรถและสัญลกัษณ์ของท่ีจอดรถ 
 

คู่มือเล่มน้ีจะบอกเร่ืองทั้งหมดท่ีผูใ้ชร้ถใชถ้นนในเมืองเอกจ าเป็นตอ้งรู้ เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร
ติดขดัให้ค่อยๆ หมดไป 
                  
4. ผลการวจิัย 

การศึกษาเร่ืองการหาแนวทางการบรรเทาความแออดัในเมืองเอก: กรณีศึกษาปัญหาการจราจรแออดัในเมือง
เอก  โดยการน าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากแบบสอบถามบุคคลภายในแและบุคคลภายนอกเมืองเอก และวิเคราะห์ออกมา
เพ่ือน าไปพฒันาในงาน คู่มือการใชร้ถใชถ้นนในเมืองเอก  

วิธีการออกแบบคู่มือการใชร้ถใชถ้นนนั้น ตอ้งใชค้วามรู้และความเขา้ใจเร่ืองพฤติกรรมของบุคคลท่ีใชร้ถใช้
ถนนเป็นจ านวนมาก ผูว้ิจยัจึงเลือกขนาดของคู่มือในรูปแบบ  6 น้ิว X 8 น้ิว ซ่ึงเหมาะแก่การใชง้านและพกพาได้
สะดวก  เพราะผูว้ิจยัตอ้งน าเสนอขอ้มูลท่ีตอ้งการท าให้บุคคลท่ีใชร้ถใชถ้นนปรับเปล่ียนพฤติกรรมบางอย่างในการ
ขบัข่ีพาหนะของบุคคลนั้นๆและช่วยบรรเทาความแออดัเร่ืองการจราจรในเมืองเอกให้หมดไป 

การใชคู่้มือ ขนาดพกพกสะดวกเพราะตอ้งการให้ผูใ้ชร้ถใชถ้นนสามารถพกพาง่ายและใชไ้ดส้ะดวก  เหมาะ
แก่การพกพาไวใ้นพาหนะของบุคคลท่ีใชร้ถใชถ้นน  ผูค้นท่ีใชร้ถใชถ้นนจะสามารถเดินทางไดอ้ยา่งสะดวกข้ึน เม่ือรู้
ว่าเวลาไหนควรใชร้ถก็ไม่ตอ้งเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ท  าให้เมืองเอกน่าอยูย่ิ่งข้ึน คนท่ีใชร้ถใชถ้นนก็ไม่ตอ้ง
หงุดหงิดกบัการติดอยูใ่นรถเป็นเวลานานๆ ร้านคา้หรือร้านอาหารสามารถท ามาหากินง่ายข้ึนเพราะเม่ือแกปั้ญหาได้
ผูค้นก็จะอยากมาท่ีเมืองเอกมากข้ึนเพราะว่าไม่มีปัญหารถติดมากวนใจอีกต่อไป  ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัการปฎิบติัตามคู่มือ
มากน้อยแค่ไหน  เร่ืองรถติดในเมืองเอกอาจจะแกปั้ญหาไม่ไดท้ั้งหมดแต่ถา้มีคนเห็นดว้ยและปฎิบติัตาม การจราจร
ในเมืองเอกจะดีข้ึนอยา่งเห็นผลไดช้ดัเจน 
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5. การอภปิรายผล 
คู่มือการใชร้ถในเมืองเอกจะช่วยอ านวยความสะดวกในการเดินทางในเมืองเอกไดเ้ป็นอยา่งดี  นอกจากน้ียงั

สามารถช่วยบรรเทาความแออดัเร่ืองการจราจรในเมืองเอกไดอี้กดว้ย การน าเสนอของคู่มือมีเร่ืองของการดีไซน์ควบคู่
ไปดว้ยเพ่ือความน่าสนใจในการใชง้านและเพ่ือไม่ให้น่าเบ่ือจนเกินไปต่อผูใ้ชง้าน  

                    
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผูว้ิจยัตอ้งการให้คู่มือเล่มน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการแกปั้ญหาการจราจรติดขดัในเมืองเอกเพ่ือให้ผูค้นตระหนัก
ไดว้่าแทจ้ริงแลว้ปัญหาน้ีสามารถแกไ้ขไดแ้ต่ทั้งน้ีทั้งนั้นการแกปั้ญหาเร่ืองการจราจรติดขดันั้นทุกคนควรร่วมดว้ย
ช่วยกนัปฎิบติัตามขอ้แนะน า ไม่ว่าจะเป็นการจอดรถในท่ีจอดรถท่ีแนะน าไม่จอดริมทางเทา้ การใชท้างลดัเพ่ือลด
ปริมาณรถจากถนนหลกัและการวางแผนการเดินทางจากตารางเวลา ทั้งหมดน้ีก็เพ่ือตวัของผูใ้ชร้ถใชถ้นนในเมืองเอก
เอง  เม่ือปัญหาการจราจรหมดไปผูค้นในเมืองเอกจะสามารถใชชี้วิตท่ีสะดวกสบายมากยิง่ข้ึน 

คู่มือดงักล่าวน้ียงัไม่ไดพ้ฒันาไปถึงแอฟพิเคชัน่แต่ในอนาคตถา้มีการช่วยเหลือของหน่วยงานหรือผูท่ี้สนใจ
ในการแกไ้ขปัญหาน้ีมากข้ึน ก็สามารถพฒันาเป็นแอฟพิเคชัน่หรือส่ือต่างๆ ท่ีถูกใชไ้ดแ้พร่หลายมากข้ึนเพ่ือน าไป
แกไ้ขปัญหาในสถานท่ีอ่ืนๆต่อไปได ้
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บทคดัย่อ 
ปัญหาของปริมาณขยะพลาสติกท่ีมีจ  านวนมาก และมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยคนส่วนใหญ่ก็จะท้ิง

ขยะเหล่านั้นโดยท่ีไม่เห็นถึงประโยชน์ บางส่วนเผาท้ิง บางส่วนเก็บขาย แต่เน่ืองดว้ยจ านวนพลาสติกท่ีเหลือท้ิงอยู่
รอบตวัมีจ านวนมาก จึงท าให้เกิดความสนใจ และไดท้  าการทดลองเก่ียวกบัพลาสติกเหล่านั้น โดยศึกษาขอ้จ ากดัของ
วสัดุ ชนิดของพลาสติกต่างๆ เช่น HDPE PP PE เป็นตน้ ทดลองความเป็นไปได ้ ว่าสามารถน าไปสร้างสรรค์เป็น
ผลงาน หรือเกิดเป็นแนวความคิดอะไร ท่ีท  าให้สามารถเพ่ิมมูลค่าขยะเหล่าน้ีไดม้ากกว่าเดิม โดยเร่ิมตน้จากการส ารวจ
ชุมชน ว่าพฤติกรรมในการเก็บ หรือก าจดัพลาสติกแต่ละบา้นเป็นอยา่งไร เก็บขายไดเ้งินเท่าไหร่ จากผลส ารวจก็พบวา่ 
แต่ละบา้นท่ีเก็บขยะพลาสติกขาย ขายไดเ้พียง 7 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม ซ่ึงเป็นจ านวนเงินท่ีนอ้ย เม่ือเทียบกบัจ านวนของ
พลาสติกท่ีตอ้งใชจ้  านวนมาก  

จากท่ีไดท้ดลองสร้างสรรค์ผลงานจากขยะพลาสติก จนสามารถท าเป็นเคร่ืองประดบัและส่ิงของต่างๆได ้
และทราบปัญหาการเก็บขยะพลาสติกในขา้งตน้ ท าให้เกิดแนวความคิด ท่ีจะน าผลงานเคร่ืองประดบัท่ีท าจากขยะ
พลาสติกให้สามารถขายได ้ เพ่ือท่ีจะเพ่ิมมูลค่าของพลาสติกท่ีชัง่กิโลขายเหล่านั้น จึงเกิดเป็นโครงการ Up upcycle 
(อพั อพัไซน์เคิล) เป็นโครงการท่ีสร้างจิตส านึก น าขยะมาท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิม จดัการและสร้างสรรคผ์ลงานจากขยะ
พลาสติก ผ่านตวัโครงการ upcycle ท่ีจะมีรถของโครงการวิ่งตามเวลา และสามารถเช็คสถานะรถท่ีใกลบ้า้นคุณผา่น
ทางแอพพลิเคชัน่ไดว้่ารถของโครงการอยู่ต  าแหน่งใด และขอ้มูลเพ่ิมเติมต่างๆในแอพพลิเคชัน่ Up  โดยวิธีการ เพียง
เก็บพลาสติกตามจ านวนท่ีโครงการก าหนด ว่าแต่เคร่ืองประดับแต่ละแบบใช้พลาสติกจ านวนเท่าใด และน ามาสู่
ขั้นตอนการผลิตเคร่ืองประดบัท่ีรถของทางโครงการ โดยน าพลาสติก มาป่ันดว้ยเคร่ืองป่ันให้ละเอียด จากนั้นวาง
พลาสติกตรงกลาง ระหว่างฟอยลอ์ลูมิเนียม และใชเ้ตารีด รีดประมาณ 3-5 นาที จนหลอมติดกนั จากนั้นเลือกตัว
ช้ินส่วนท่ีเป็นโลหะท่ีทางโครงการมีให้เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง น ามาประกอบกนั จนกลายเป็นผลงานเคร่ืองประดบั 
(เข็มกลดั) ท่ีท  าดว้ยตนเอง สามารถช าระเงินแลว้น ากลบัไปใส่ หรือ ฝากขายกบัทางรถ Up โดยรายไดท้ั้งหมด ทาง
โครงการจะน าไปช่วยพฒันาชุมชน รวมไปถึงการสร้างอาชีพให้คนในชุมชน สามารถจ าหน่ายและเป็นรายไดเ้สริมได้ 
หากแต่ตวัโครงการ และ แอพพลิเคชั่น เป็นเพียงตวัอย่างตน้แบบท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของการน าไปพฒันาต่อ ให้เกิด
ประโยชน์ และประสิทธิภาพ ท่ีสามารถช่วยพฒันาและสร้างอาชีพให้กบัคนในชุมชนอ่ืนๆไดจ้ริง 
ค าส าคญั:  มูลค่าเพ่ิม, ตระหนกัรู้, สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ 
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ABSTRACT 
The problem of large amounts of plastic waste that has increased continuously. Most people throw away 

those garbages without seeing the benefits from them. Some people burn them, some people keep them for selling. 
Due to the large amount of plastic that left behind causing interest and experimenting with those plastics by studying 
the limitations of materials, types of plastics such as HDPE, PP, PE, etc. Doing the experiment with the possibility 
that can be used as a work or as a concept that can increase the value of these garbages. By starting with the survey 
of the community to find out how the plastic storage or disposal behavior of each house is and how much money they 
can earn. From the survey results found that each house that collects plastic waste can sell them for only 7 baht per 1 
kilogram, which is a small amount when comparing to the amount of plastic that has required a lot.   

From experimenting to create works from plastic waste until they can be made into the jewelry and various 
items and knowing the problem of plastic waste collection in the above, causing the idea to bring jewelry works made 
from plastic waste to be able to sell in order to increase the value of those plastics. Therefore, created an up upcycle 
project (Up Up Cycle) which is a project that creates consciousness to bring garbage to create additional value, 
manage and create works from plastic waste. Through the upcycle project that will have the car that running on time, 
you can check the status of the car near your home via the application. And looking for the additional information in 
the application Up by collecting the plastic according to the amount that the project determines to bring to the 
production’s process of the car by spinning the plastic with a blender thoroughly. Then place the plastic in the middle 
between the aluminum foil and iron them for 3-5 minutes until they are melted together, select the metal parts that 
the project has to provide to increase strength, brought it together until it became a work of jewelry (brooch) that 
made by yourself. You can pay and bring it back or sell it at the Up’s car. All proceeds will be used to help develop 
the community including creating a career for people in the community to be able to sell and earn extra income. But 
the project and the application are just examples of prototypes that are the starting point for further development and 
benefits that can help develop and create a career for people in other communities.  
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1. บทน า 

ในแต่ละปีมีจ านวนขยะพลาสติกเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นขวดน ้า ถุงพลาสติก หรือพลาสติกอ่ืนๆ ท่ี
ถูกท้ิงเป็นจ านวนมาก คนส่วนใหญ่จะท้ิงโดยไม่ไดป้ระโยชน์อะไรจากขยะเหล่านั้น แต่บางส่วนก็เลือกท่ีเก็บไวใ้ห้ได้
จ  านวนเยอะๆ แลว้น ามาชัง่กิโลขาย แต่การชัง่กิโลขายแต่ละคร้ังไดเ้งินเพียง 7 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม โดยจากท่ีไดล้งไป
ส ารวจชุมชนรุ่งเรือง สังเกตไดว้่าทุกบา้นจะมีถุงกระสอบใส่พลาสติกจ านวนมาก แลว้น าไปชัง่กิโลขาย เพ่ือให้มี
รายไดเ้พ่ิมข้ึนมา แต่เม่ือเทียบปริมาณของจ านวนพลาสติกท่ีน าไปขาย กบัจ านวนเงิน ซ่ึงเห็นไดช้ดัว่าไดก้ลบัมาเพียง
ไม่ก่ีบาท จากการท่ีไดม้องเห็นถึงปัญหาจ านวนพลาสติก เห็นถึงวสัดุท่ีมีอยูร่อบตวัมากมาย จึงเกิดการทดลองเก่ียวกบั
พลาสติกว่า แต่ละชนิด ว่าสามารถน ามาท าให้มีมูลค่าเพ่ิมอยา่งไรไดบ้า้ง เพ่ือท่ีจะให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีกว่าการเก็บชัง่กิโล
ขาย และให้ชุมชนสามารถท าได้ด้วยตนเอง จึงท าให้เกิดโครงการ up upcycle (อัพ อัพไซน์เคิล) ข้ึนมา โดยเป็น
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โครงการท่ีสร้างจิตส านึก น าขยะมาท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิม จดัการและสร้างสรรค์ผลงานจากขยะพลาสติก ท่ีจะมีรถของ
โครงการวิ่งตามเวลา และสามารถเช็คสถานะรถท่ีใกลบ้า้นคุณผา่นทางแอพพลิเคชัน่ไดว้่ารถของโครงการอยูต่  าแหน่ง
ใด และขอ้มูลเพ่ิมเติมต่างๆในแอพพลิเคชัน่ Up  โดยวิธีการ เพียงเก็บพลาสติกตามจ านวนท่ีโครงการก าหนด ว่าแต่ละ
แบบใชพ้ลาสติกจ านวนเท่าใด และน ามาสู่ขั้นตอนการผลิตเคร่ืองประดบั โดยน าพลาสติก มาป่ันดว้ยเคร่ืองป่ันให้
ละเอียด จากนั้นวางพลาสติกตรงกลาง ระหว่างฟอยล์อลูมิเนียม และใชเ้ตารีด รีดไปมาประมาณ 3-5 นาที จนหลอม
ติดกนั จากนั้นเลือกตวัช้ินส่วนท่ีทางโครงการมีให้ท่ีเป็นฐานเข็มกลดัท่ีท ามาจากโลหะทองเหลืองท่ีตดัไวเ้รียบร้อย 
น ามาประกอบกนัเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง ก็จะกลายเป็นผลงานเคร่ืองประดบัท่ีใชพ้ลาสติกท่ีเก็บมาได ้มาท าดว้ยตนเอง 
สามารถสร้างรายไดเ้สริมให้กบัคนในชุมชน น าพลาสติกมาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานเคร่ืองประดบั ท่ีสามารถน าไปใส่ 
และจ าหน่ายได ้ เพ่ือตอ้งการเพ่ิมมูลค่าให้กับขยะพลาสติก และ ช่วยเหลือส่งเสริมคนในชุมชนให้เกิดรายได ้ และ
สามารถพฒันาต่อยอดให้เกิดความหลากหลายทางความคิด ท่ีทุกคนสามารถท าไดเ้อง    
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือสร้างอาชีพ และรายไดเ้สริมให้กบัคนในชุมชน และน ารายไดม้าพฒันาชุมชน รวมไปถึงสร้างการ

รับรู้ต่อขยะพลาสติกมาท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิม  
2. เ พ่ือลดจ านวนขยะพลาสติก  พร้อมทั้ งน าขยะพลาสติกเหล่านั้ น น ามาสร้างสรรค์เป็นผลงาน

เคร่ืองประดบัท่ีสามารถท าใส่ไดจ้ริง และสามารถท าดว้ยตนเองได ้
3. เพ่ือให้คนตระหนกัรู้ถึงขยะพลาสติกและวิธีการก าจดัอยา่งสร้างสรรค ์ 
4. สร้างรถตน้แบบในการจดัการกบัขยะพลาสติก ท่ีท  าให้ทุกคนเขา้ถึงไดง่้าย และสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบั

ท่ีรถได ้
 

3. การด าเนินการวจิัย 
การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจและวิเคราะห์เพ่ือแกปั้ญหาขยะพลาสติกท่ีเกิดข้ึน จดัการสร้างระบบ 

การเพ่ิมมูลค่าให้กบัขยะพลาสติก กบัการคน้หาวิธีการท่ีท าให้เป็นไปไดจ้ริง โดยใชก้รณีศึกษาชุมชน ในพ้ืนท่ี ชุมชน
รุ่งเรือง กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นชุมชนท่ีมีคนใกลต้วัของผูว้ิจยัอาศยัอยู่  จึงสอบถามเก่ียวกบัการเก็บพลาสติก
ในเบ้ืองตน้ และการเป็นอยูข่องคนในชุมชน ว่าลกัษณะการจดัการกบัขยะแต่ละบา้นเป็นอยา่งไร และไดล้งไปท าการ
ส ารวจ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานวิจยัดงัน้ี 

3.1 ส ารวจชุมชนรุ่งเรือง เก่ียวกบัพฤติกรรมในการเก็บขยะ การน าพลาสติกกลบัมาใชใ้หม่ หรือการชัง่กิโล
ขาย ว่ามีแนวทางในการจดัการกบัปัญหาเหล่าน้ีอยา่งไร จากการสัมภาษณ์พบว่า โดยส่วนใหญ่ คนในชุมชนจะเก็บไว้
ให้ไดจ้  านวนมาก เพ่ือน าขาย โดยมีรถรับซ้ือขยะพลาสติกมารับซ้ือ ขายไดเ้พียงกิโลกรัมละ 7 บาท คนในชุมชนส่วน
ใหญ่ให้ความเห็นว่า เม่ือขายแลว้ก็สามารถเป็นรายไดเ้สริมได ้ ไม่ตอ้งท้ิงไวเ้ปล่าประโยชน์ แต่เน่ืองดว้ยตอ้งเก็บให้ได้
จ  านวนมาก และราคาท่ีขายได้น้อย จึงท าให้เกิดความสนใจท่ีจะน าพลาสติกมาทดลองหาความเป็นไปได้ในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าจาดขยะพลาสติกเหล่าน้ี 
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รูปท่ี 1 ส ารวจชุมชนรุ่งเรือง 
 

 
 

รูปท่ี 2  สัมภาษณ์คนในชุมชน 
 

3.2 ทดลองวสัดุเหลือใชป้ระเภทพลาสติก น าขยะพลาสติกท่ีมีอยูร่อบตวั น ามาทดการทดลอง โดยแยกชนิด
ของพลาสติกต่างๆ รวมไปถึงการทดลองอุณหภูมิในการหลอมพลาสติก ให้สามารถสร้างสรรคเ์ป็นผลงานช้ินใหม่ได ้
โดยเร่ิมจากการน าถุงพลาสติก แต่ละชนิด น ามาตดัเป็นช้ินเล็ก เพ่ือเขา้เตาอบ ท าให้พลาสติกนั้น หลอมละลายติดกนั 
โดยใชอุ้ณหภูมิท่ีประมาณ 150 องศา ประมาน 2 นาที ท่ีจะท าให้พลาสติกไม่ไหม ้และสามารถข้ึนเป็นรูปทรงได ้
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รูปท่ี 3 ทดลองถุงพลาสติกเพ่ือท าการข้ึนรูป 
 

 

 
 

รูปท่ี 4 ทดลองขวดพลาสติกชนิด HDPE 
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รูปท่ี 5 ทดลองเวลาหลอมละลายของพลาสติกแต่ละชนิด 
 

3.3 ทดลองสร้างสรรค์ตัวอย่างช้ินงานประเภทเคร่ืองประดับ น าขยะพลาสติกจ าพวก ขวด ฝา ถุง แกว้ 
ประเภท HDPE PP หรือ PE น ามาท าความสะอาดและตดัเป็นช้ินส่วน น าลงเคร่ืองป่ันเพ่ือให้มีขนาดเล็ก ท าให้ง่ายต่อ
การหลอมละลาย จากนั้นให้น าเศษพลาสติกท่ีป่ันมาไดน้ั้น วางบนฟอยลอ์ลูมิเนียม และใชอี้กแผน่ประกบทบั และรีด
ดว้ยเตารีด ใชเ้วลาประมาณ 3-5 นาทีในการท าให้พลาสติกหลอมติดกนั  
 

 
 

รูปท่ี 6 ทดลองสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบั 
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3.4  การน าช้ินส่วนโลหะทองเหลือง ท่ีฉลุเป็นกรอบ หรือลวดลาย ผา่นการชุบสี น ามาประกอบกบัพลาสติก
เพ่ือท่ีจะให้ผลงานพลาสติกนั้นมีความแข็งแรง ท าให้ช้ินงานดูมีมูลค่า และยงัสามารถน าไปใส่ไดจ้ริงอีกดว้ย 

 
 

รูปท่ี 7 ตวัอยา่งผลงานเคร่ืองประดบั พลาสติกกบัทองเหลืองชุบสีไวทโ์กล 
 

 
 

รูปท่ี 8 ผลงานตวัอยา่งเคร่ืองประดบั พลาสติกกบัทองเหลืองชุบสีโรสโกล 
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รูปท่ี 9 ผลงานตวัอยา่งเคร่ืองประดบั พลาสติกกบัทองเหลืองชุบสีโรสโกล 
 
3.5 เม่ือสามารถสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบัออกมาไดน้ั้ น จึงจัดท าโครงการ upcycle เป็นโครงการ

ส าหรับน าขยะพลาสติกท่ีพบเจออยูร่อบตวั น ามาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานเคร่ืองประดบั ท่ีสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง เป็น
สร้างจิตส านึก น าขยะมาท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิม จดัการผา่นตวัโครงการ upcycle ท่ีจะมีรถของโครงการวิ่งตามตารางเวลา
ของรถ  และสามารถเช็คสถานะรถท่ีใกลบ้า้นคุณผา่นทางแอพพลิเคชัน่ไดว้่ารถของโครงการอยูต่  าแหน่งใด รวมไปถึง
ขอ้มูลเพ่ิมเติมต่างๆในแอพพลิเคชัน่ Up  โดยวิธีการ เพียงเก็บพลาสติกตามจ านวนท่ีโครงการก าหนด ว่าแต่ละแบบใช้
พลาสติกจ านวนเท่าใด น ามาสู่ขั้นตอนการผลิตเคร่ืองประดบัท่ีรถของทางโครงการ โดยน าพลาสติก มาป่ันดว้ยเคร่ือง
ป่ันให้ละเอียด จากนั้นวางพลาสติกตรงกลาง ใชฝ้อยอลูมิเนียมประกบ และใชเ้ตารีด รีดประมาณ 3-5 นาที จนหลอม
ติดกนั จากนั้นเลือกตวัช้ินส่วนจากทางโครงการ โดยใชเ้ป็นโลหะ (ทองเหลือง) ท่ีช่วยให้ช้ินงานมีความแข็งแรงมาก
ข้ึน น ามาประกอบกนั ผลงานเคร่ืองประดบั (เข็มกลดั) ท่ีท  าไดด้ว้ยตนเอง โดยเป็นส่ือกลางในการ สร้างการรับรู้ 
ตระหนกัรู้ถึงมูลค่าทีเพ่ิมข้ึน และประโยชน์ของขยะพลาสติกจากการสร้างสรรคใ์ห้เป็นผลงานช้ินใหม่  
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รูปท่ี 10 โครงการ Up upcycle จ าลองรถสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบั 
 



 การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  374 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 
 

รูปท่ี 11 ตวัอยา่งแอพพลิเคชัน่ 
 

4. ผลการวจิัย 
จากการท่ีไดเ้ร่ิมตน้ทดลองขยะพลาสติกท่ีอยู่รอบตวันั้น ท าให้พบว่าพลาสติกเหล่านั้นสามารถ ท าให้เกิด

การหลอมติดกนั เป็นผลงานสร้างสรรคช้ิ์นใหม่ได ้ เช่น สามารถท าเป็นเคร่ืองประดบัได ้ เป็นท่ีรองแกว้ หรือกล่องใส่
ของต่างๆ ท่ีค่อนขา้งมีความแข็งแรง สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง จากอุปกรณ์ท่ีอยู่ภายในบา้น หรือ สร้างสรรค์ผลงาน
ผ่าน รถ upcycle ของโครงการ ท่ีช่วยสร้างการรับรู้ ตระหนักรู้ถึงคุณค่า และมูลค่าของพลาสติก ท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 
และเป็นโครงการท่ีสามารถท าไดจ้ริง เป็นจุดเร่ิมตน้ของการลดปริมาณขยะ พร้อมทั้งยงัช่วยสร้างอาชีพ และรายได้
ให้กบัคนในชุมชน ให้ไดมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึน และจากการท่ีไดท้ดลองพลาสติกทั้งหมดนั้น ตั้งแต่แรกเร่ิมโดยวิธีการใช้
ตูอ้บ วิธีน้ีค่อนขา้งท่ีจะใชเ้วลาในการอบค่อนขา้งนาน และไม่ใช่ทุกบา้นท่ีจะมีตูอ้บ จึงเป็นการยากท่ีจะน าตูอ้บมาใช้
ในโครงการน้ี จึงท าการทดลองดว้ยเตารีดและพบว่า เตารีดท่ีทุกบา้นลว้นมีนั้น สามารถน ามารีดบนแผน่ฟอยล ์และท า
ให้พลาสติกหลอมไดจ้ริง และสามารถสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบัได ้โดยใชเ้วลาไม่นาน และง่ายต่อการท าให้
คนมาท าเคร่ืองประดบัดว้ยตนเอง  
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5. การอภปิรายผล 
จากการท่ีไดจ้ดัท าการเพ่ิมมูลค่าของขยะพลาสติก ท าให้พบว่าการลดปริมาณขยะพลาสติก และเพ่ิมมูลค่า

ของพลาสติกเหล่านั้น สามารถท าไดจ้ริง โดยโครงการ Upcycle ท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ในการสร้างการรับรู้ของผูค้น ให้
ตระหนักถึงประโยชน์ของขยะพลาสติก และการช่วยลดปริมาณขยะท่ีสามารถเร่ิมต้นได้จากทุกคน แต่หากส่ิงท่ี
สามารถเพ่ิมเติมส าหรับโครงการน้ีคือ การเพ่ิมการรณรงค์ การประชาสัมพนัธ์ท่ีจะท าให้คนอยากมีส่วนร่วมในการ
จดัการกบัขยะพลาสติก การเพ่ิมมูลค่า รวมไปถึงการปลูกฝังจิตส านึก เพ่ือท่ีจะท าให้คนส่วนใหญ่เขา้ใจปัญหาและ
สามารถท่ีจะแกไ้ขไปพร้อมกบัผลงานท่ีสร้างสรรคม์าจากขยะพลาสติก 

 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การเพ่ิมมูลค่าจากขยะพลาสติก โดยการสร้างสรรคเ์ป็นผลงานเคร่ืองประดบั สามารถท าไดจ้ริง และมีวิธีการ
ท าค่อนขา้งง่ายไม่ซบัซอ้น ทุกคนสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง โดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีหาไดง่้ายภายในบา้น และในส่วนของตวั
โครงการ Upcycle จากการวิจยัน้ี ตวัโครงการเป็นเพียงจุดเร่ิมตน้ของแนวความคิด ท่ีจ  าลองความเป็นไปไดข้องตวัรถ 
และตวัโครงการ ว่าจะมีการจดัการอยา่งไร รวมไปถึงรูปแบบของแอพพลิเคชัน่ ท่ีสามารถน าไปพฒันาต่อเพ่ือท่ีจะให้
ใชง้านไดจ้ริง และเป็นตน้แบบให้กบัชุมชนอ่ืน ไดน้ าไปปรับใชเ้พ่ือท าให้ขยะพลาสติกเหล่านั้น เกิดมูลค่าเพ่ิมข้ึนและ
น ารายไดก้ลบัมาพฒันาชุมชน  
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บทคดัย่อ 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคแ์รกเร่ิมมาจากความตอ้งการท่ีจะแกไ้ขปัญหาร้านกาแฟของครอบครัว 

โดยศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกบัการทดลองการปรับเปล่ียนรูปแบบของขนมหวานจากประสบการณ์ เพ่ือน าไปพฒันา
ต่อยอดให้กลายเป็นเมนูขนมหวานท่ีมีความน่าสนใจ มีเอกลกัษณ์ มีเร่ืองราวในตวัของมนัเองผ่านเทคนิคต่างๆจาก
ช็อกโกแลตและน ้ าตาล ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองการใชค้วามร้อน หรือการใชค้วามเยน็ ซ่ึงเป็นการควบคุมในเร่ืองของ
อุณหภูมิเขา้มาเป็นตวัแปรในการท าขนม นอกจากน้ียงัรวมไปถึงการน าศิลปะการออกแบบการตกแต่งอาหารและจาน
(วารสารบณัฑิตศึกษาปีท่ี15ฉบบัท่ี71, 2561) เขา้มามีส่วนในการช่วยเสริมให้ขนมหวานออกมาน่าดึงดูดชวนให้ล้ิม
ลองมากยิ่งข้ึนอีกด้วย ซ่ึงจากผลการวิจัยในคร้ังน้ีพบว่า การทดลองการปรับเปล่ียนรูปแบบของขนมหวานจาก
ประสบการณ์ ผา่นเทคนิคท่ีแตกต่างกนัออกไปนั้นสามารถก่อให้เกิดความคิดในเชิงสร้างสรรค ์ไม่ว่าจะเป็นการคิดคน้
เมนูขนมหวานให้ออกมาภายใตแ้นวคิดของธรรมชาติ โดยมีช็อกโกแลตและน ้าตาลเป็นวตัถุดิบหลกัในการรังสรรค์
ผลงาน เพ่ือแสดงเอกลกัษณ์ของเทคนิคและการใชศิ้ลปะการออกแบบตกแต่งอาหารและจานให้ออกมาเป็นเร่ืองราวท่ี
น่าสนใจ ถึงแมว้่าในแต่ละเมนูนั้นจะมีความแตกต่างกนัออกไปทั้งรูปร่างหนา้ตาและมีเร่ืองราวเฉพาะท่ีเป็นของตนเอง 
แต่ทุกเมนูก็ยงัคงมีความเช่ือมโยงกนัอยูภ่ายใตแ้นวคิดของธรรมชาติเหมือนกนัไดอ้ยา่งลงตวั ทั้งน้ียงัสามารถวิเคราะห์
และท าความเขา้ใจในการการวางแผนต่อยอดธุรกิจและการตลาดไดใ้นอนาคต ตลอดจนสามารถน าไปใชไ้ดใ้นชีวิต
จริง 
ค าส าคญั : ประสบการณ์ , ศิลปะการตกแต่งอาหารและจาน , เร่ืองราว 

 

ABSTRACT 
 The purpose of this research started from finding solution to my coffee shop problem. Is to study and 

analyze about experimental with confection and culinary experience. The cuisine will be developed to become 
interesting unique, and presenting its own story. By techniques from chocolate and sugar whether it is in the using of 
heat and cold. Which is matter of controlling temperature making desert. Also including bring art of food and dish 
decoration design to part of help dessert look attractive and invite try to eat much more. According to the research, 
it’s been discovered experiment to change the style of sweets form experience by different techniques causing creative 
thinking. No matter invention under the concept of nature. Using chocolate and sugar as main ingredients to show 
uniqueness of techniques and using art of food and dish decoration design to interesting story. Although each menu 
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is different appearance and it is own story but every menu still has connection same concept of nature perfectly. The 
research led to analysis and better understanding of future business and marketing plan that can be applied in real 
life. 
Keywords : Experiences , Art of food and dish decoration design , Story 
 
1. บทน า 

ปัจจุบนัในการใชชี้วิตของผูค้นส่วนใหญ่นั้นไม่ว่าจะเป็นเพศไหน หรือวยัใดก็ตาม หากเราพูดถึงอาหารการ
กิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของขนมหวานท่ีปัจจุบนัน้ีมีรูปลกัษณ์(Appearance) หน้าตาท่ีน่าสนใจ เชิญชวนให้
อยากรับประทานเมากมายไปหมด ซ่ึงหากเป็นสมยัก่อนนั้นผูค้นก็คงเพียงแค่รับประทานอาหารกนัทางปากเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้นแต่เม่ือยุคสมยัไดเ้ปล่ียนไป ผูค้นไม่ไดเ้พียงแค่รับประทานอาหารทางปากเพียงเท่านั้นแต่ยงัรับประทาน
อาหารกนัทางสายตาอีกดว้ย ดังนั้ นปัจจุบนัอาหารจึงเปรียบได้กบังานศิลปะท่ีผูค้นต่างก็ให้ความสนใจช้ืนชมทั้ง
รูปลกัษณ์ และเร่ืองราวความเป็นมาก่อนท่ีอาหารเหล่านั้นจะถูกล้ิมลอง  

ในยุคสมยัปัจจุบนัน้ีการแข่งขนักนัทางการตลาดยอ่มมีมากข้ึนเช่นกนั ดงันั้นอาหาร หรือขนมหวานต่างๆ
ย่อมมีมากมายตามไปดว้ยเช่นกนัท่ีผลิตออกมาเพ่ือดึงดูดให้ผูค้นสนใจ แต่อาหารเหล่านั้นกลบัไม่มีเอกลกัษณ์ของ
ตนเอง ไม่มีเร่ืองราวท่ีดึงดูด และไม่มีความแตกต่างกนัมากเท่าใดนกั ซ่ึงหากเราสามารถท่ีจะเพ่ิม หรือสร้างสรรค ์ส่ิง
ต่างๆท่ีกล่าวไปในขอ้ความข้างต้นในเร่ืองของเอกลกัษณ์ และเร่ืองราว หรือแมแ้ต่การเพ่ิมเติมรายละเอียดในการ
ตกแต่งอาหาร หรือจาน โดยในยคุสมยัท่ีเทคโนโลย ีและส่ือสังคมออนไลน์(Social media)มีส่วนร่วมในชีวิตประจ าวนั
ของเรา ยอ่มสามารถดึงดูดความสนใจของผูค้น ยอ่มชวนให้อยากสัมผสัประสบการณ์จากเร่ืองราวของอาหารเหล่านั้น
ได ้ 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1 เพ่ือศึกษาการทดลองการปรับเปล่ียนรูปแบบของขนมหวานจากประสบการณ์ 
2.2 เพ่ือศึกษาเทคนิคต่างๆจากการใชช็้อกโกแลตและน ้าตาล 
2.3 เพ่ือศึกษาการใชศิ้ลปะการออกแบบตกแต่งอาหารและจาน 
2.4 เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวผา่นช้ินงานขนมหวานได ้

 

3. การทบทวนวรรณกรรม 
3.1 ทฤษฎีช็อกโกแลตกบัอุณหภูมิ 
ช็อกโกแลตนั้นข้ึนช่ือไดว้่าเป็นวตัถุดิบท่ีสามารถหาซ้ือไดง่้ายมีให้เลือกหลายหลายชนิดหลากหลายราคา ทั้ง

ยงัเป็นวตัถุดิบท่ีสามารถข้ึนรูปไดแ้ละเก็บรักษาไดง่้าย ทั้งยงัอร่อยอีกดว้ย แต่การจะน าช็อกโกแลตมาใชง้านไดน้ั้น
จ าตอ้งมีเร่ืองของอุณหภูมิเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยอย่างมิอาจหลีกเล่ียงได ้ เพราะถา้อุณหภูมิสูงเกินไปช็อกโกแลตก็จะ
ละลาย ถา้หากตอ้งการละลายช็อกโกแลตถา้อุณหภูมิสูงไปช็อกโกแลตก็อาจจะเหลวจนคืนสภาพไม่ไดห้รืออาจจะ
ไหมไ้ปเลยก็ได ้แต่ถา้อุณหภูมิท่ีใชต้  ่าเกินไปหรือสูงไม่เพียงพอช็อกโกแลตก็ไม่ละลายเช่นกนั หรือหากตอ้งการใช่
ความเยน็เป็นตวัแปรในการท าให้ช็อกโกแลคแข็งตวัเร็วข้ึนถา้อุณหภูมิต ่าไม่พอก็ไม่เกินอะไรข้ึนเช่นกนั หรือแมก้ระ
ทั้งการเก็บรักษาหากเก็บรักษาในอุณหภูมิท่ีไม่ถูกต้องช็อกโกแลตอาจมีปัญหาตามมาได้เช่น ช็อกโกแลตละลาย 
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ช็อกโกแลตเกิดภาวะบลูม ซ่ึงเป็นการท่ีโกโกบตัเตอร์ในช็อคโกแลตข้ึนมาเกาะตวักนับนพ้ืนผิวของช็อคโกแลตได ้
โดยส่ิงน้ีจะมีลกัษณะเป็นสีเทาขุ่น หรือแมแ้ต่เร่ืองกล่ิน ดงันั้นควรทราบว่าช็อกโกแลตเองก็มีอุณหภูมิท่ีเหมาะในการ
น าไปใชง้านเช่นกนั (Knownhowclub, 2561) 

 อุณหภูมิท่ีหลอมเหลว อุณหภูมิท่ีตอ้งท าให้เยน็ลง อุณหูมิท่ีตอ้งอุ่นอีกรอบ  
Milk chocolate 45 oC 25 oC 31 oC 
Dark chocolate 45 oC 26 oC 32 oC 
White chocolate 45 oC 24 oC 30 oC 

            (Jentthanya, 2560) 
 

3.2 ทฤษฎีส่ิงท่ีกระตุน้ความอยากอาหาร 
เป็นท่ีทราบกนัดีว่าความหิวชนะทุกอยา่ง ความหิวจึงนบัไดว้่าเป็นแรงกระตุน้อยา่งดีท่ีจะท าให้มนุษยเ์ราเกิด

ความอยากอาหารข้ึน แต่หากเรามองขา้มในเร่ืองของความหิวไป ก็จะพบว่ายงัมีปัจจยัอ่ืนๆอีกท่ีสามารถกระตุน้ต่อม
ความหิวของเราให้ท  างานนอกเวลาได ้ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหนา้ตา การจดัแต่งจาน กล่ิน สี หรือแมแ้ต่อารมณ์ความรู้สึก
เองก็มีผลเช่นกนั โดยสีสันท่ีกระตุน้ความอยากอาหารนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็น (MSMINNK,2560) 

3.2.1 สีแดง โดยปกติสีแดงส่งผลกบัอารมณ์ให้ความรู้สึกร้อน รุนแรง ต่ืนตวัและอุดมสมบูรณ์แถมยงัช่วย 
กระตุน้ความอยากอาหารและความหิวของเราข้ึนมา สมองเขา้ใจว่าอาหารรสชาติอร่อย อิทธิพลของสีแดงน่ีเองท่ีท าให้
แบรนดอ์าหารหลายๆ แบรนดใ์ชสี้แดงเป็นองคป์ระกอบ เพราะท าให้เราอยากกิน และรู้สึกว่ารสชาติถูกปากมากข้ึน  

3.2.2 สีเหลือง เป็นสีท่ีให้อารมณ์ความสดใสร่าเริง สัมพนัธ์กบัอารมณ์ความสุขแน่นอนว่า ถา้เรามีความสุข
เราก็จะกินอาหารไดม้ากข้ึน 

3.2.3 สีส้ม จะให้ความรู้สึกอบอุ่น สดช่ืน กระฉบักระเฉง แถมยงัส่งผลในดา้นอาหารให้รู้สึกว่าอาหารอร่อย 
มีประโยชน์ ส่งผลต่อความอยากอาหารมากข้ึน เพราะในธรรมชาติมีผกัผลไมห้ลายชนิดท่ีมีสีส้ม จึงไม่แปลกท่ีสมอง
จึงจดจ าและ ท าให้เราอยากินอาหารมากข้ึน 

3.2.4 สีเขียว อาหารสีเขียวมกัเป็นอาหารท่ีดูมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เพราะผกัและผลไมใ้นธรรมชาติต่างเป็น
สีเขียว จึงให้ความรู้สึกอยากกินเพ่ิมข้ึนเพราะดีต่อสุขภาพ ร่างกายเเข็งแรง จึงท าให้อาหาร ท่ีประกอบดว้ยสีเขียวน่ากิน
มากข้ึน แต่หากส าหรับคนท่ีไม่ชอบกินผกัเป็นทุนเดิมสีเขียว อาจไม่ส่งให้อาหารน่ากิน 

3.2.5 สีขาว เป็นสีท่ีดูบริสุทธ์ อ่อนโยน จึงท าให้จิตวิทยาของสีกบัอาหารมีความเช่ือมโยงกนั ไปดว้ยอาหาร
สีขาวท าให้เรารู้สึกอยากกินก็เพราะ เป็นสีท่ีท าให้เรารู้สึกปลอดภยัรู้สึกว่า ไม่ก่อโทษต่อร่างกายมากนกั จนท าให้เรา
อาจเผลอลืมนึกถึงแคลลอร่ีของอาหารสีขาวไปโดยง่าย 

3.2.6 สีม่วง อาหารสีม่วงสามารถลดความอยากอาหารได ้เพราะในธรรมชาติแลว้พืชผกัสีม่วงพบ ในปริมาณ
ท่ีค่อนขา้งนอ้ย ดงันั้นอาหารสีเขม้ๆ อยา่งสีม่วง อาจท าให้เรารู้สึกว่าดูไม่สมจริงเท่าไหร่ ซ่ึงอิทธิพลของสีกลุ่มน้ีนั้นมี
มาตั้งแต่สมยัโบราณ เพราะเม่ือบรรพบุรุษเห็นอาหารสีเขม้อยา่งสีม่วง สีด าในธรรมชาติ จึงเขา้ใจว่าสกปรกหรือมีพิษ 
น่ีจึงเป็นอีกหน่ึงเหตุผลท่ีเม่ือมองอาหารสีม่วงแลว้ความอยากอาหารตกลงอยา่งรวดเร็ว 

3.2.7 สีน ้ าเงินหรือสีฟ้า มกัจะให้ความรู้สึกถึงความปลอดโปร่ง สบาย เป็นอิสระ ผ่อนคลาย ซ่ึงความรู้สึก
ดงักล่าวเป็นเหตุให้สมองเรารู้สึกผอ่นคลายเหตุน้ีจึงท าให้สมองลดความอยากกินอาหารลง คนไหนท่ีก าลงัไดเอทลอง
เลือกจานสีฟ้าหรือสีน ้ าเงินขณะทานอาหารก็ช่วยได ้
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3.2.8 สีด า จะช่วยลดความรู้สึกอยากกินอาหารลดลง เพราะจะให้ความรู้สึกว่า อาหารน่ากลวัไม่ปลอดภยั 
หรืออาจมีพิษได ้ 
 

4. การด าเนินการวจิัย 
4.1 กรอบความคิด 
การท างานวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกท่ีจะท าออกมาเป็นขนมหวานท่ีมีรูปแบบ(Format) หรือแนวคิดท่ีมาจาก

ป่าไม ้ เพราะเป็นแนวคิดในเชิงท่ีเปิดกวา้งแต่สามารถต่อยอด และแตกความคิดออกมาได้มากและหลากหลายใน
อนาคต โดยสาเหตุของปัญหามาจากประสบการณ์ในร้านกาแฟของตนเองท่ีเม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัท่ีอ่ืนๆ พบว่ามี
จุดท่ีคลา้ยๆกนัท่ีเป็นปัญหา ส่ิงนั้นคือเมนูขนมต่างๆท่ีน าออกมาวางขาย แมจ้ะมีมากมายหลากหลายชนิดอาจจะมี
หนา้ตาท่ีแตกต่างหรือเหมือนกนับา้ง แต่กลบัไม่อาจสร้างความประทบัใจ และดึงดูดใจได ้ จึงมีความประสงค์ท่ีจะน า
ปัญหาในคร้ังน้ีมาแกไ้ข โดยใชเ้ทคนิคต่างๆตอบสนองความตอ้งการ จากวตัถุดิบท่ีไดเ้ลือกสรรมา ร่วมกบัการเพ่ิมเติม
เน้ือหา เร่ืองราว เอกลกัษณ์ การออกแบบ รวมถึงการน าศิลปะในการตกแต่งและการจดัจานเขา้มาเสริมอีกดว้ย (ปฤณตั , 
2553) 

4.2 การเลือกใชว้ตัถุดิบในการวิจยั 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกท่ีจะใช้ช็อกโกแลต และน ้ าตาลเป็นวตัถุดิบในการวิจยั เพราะเป็นวตัถุดิบท่ี

สามารถหาซ้ือไดท้ัว่ไป และมีหลากหลายราคา หลากหลายคุณภาพให้เลือกใชไ้ดต้ามความตอ้งการอย่างเหมาะสม 
รวมถึงยงัสามารถข้ึนรูปไดง่้ายไม่ซบัซอ้นแต่สามารถเทคนิควิธการใชพ้ลิกแพลงไดอ้ยา่งหลากหลาย เหมะส าหรับผูท่ี้
เพ่ิมเร่ิมหัดท าขนม และยงัไม่มีพ้ืนฐานมากพอ 

4.3 การทดลองน้ี ผูว้ิจยัไดส้ร้างสรรคผ์ลงานออกมา 5 เมนูดว้ยกนั 
4.3.1 เมนู “Amber Sap” น้ี ม้ีตน้แบบมาจากอ าพนั(Amber) หรือฟอสซิล(Fossil)ท่ีเป็นซากดึกด าบรรพข์อง

ยางไม(้Sap)ซ่ึงจะมีสีออกเหลืองทอง อาจมีอมส้มบา้งข้ึนอยูก่บัอายแุละสภาพแวดลอ้ม จึงไดใ้ชน้ ้ าตาลในการท าเมนูน้ี
มา และเป็นเพียงเมนูเดียวท่ีมีการใชน้ ้ าตาลในการท าเป็นหลกั โดยใชน้ ้ าตาลทรายขาว 1 ถว้ยตวง ผสมกบัน ้ าเปล่า ½ 
ถว้ยตวง และน ้าผึ้ง 1 ชอ้นโต๊ะ เพ่ือเพ่ิมความหอมหวาน จากนั้นน าไปเค่ียวจนมีสีเหลืองอ่อนสวยจึงจะยกข้ึนมาเทลง
บนพิมพเ์พ่ือข้ึนรูปในแบบท่ีตอ้งการ เทคนิคน้ีสามารถท าไดง่้าย และรวดเร็ว สามารถใชเ้ป็นเมนูท่ีเสิร์ฟ(Served)โดย
สร้างประสบการณ์ทางธรรมชาติท่ีสัมผสัถึงความสวยงามและเร่ืองราวของอ าพนัให้แก่ผูบ้ริโภคได้ 
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ภาพท่ี 1 Log & Roll เมนู จากน ้าตาลเค่ียว ผสมกบัน ้าผึ้ง 
 
4.3.2 เมนู “Log & Roll” น้ี ม้ีตน้แบบมาจากขอนไม ้หรือตอไม ้โดยเมนูน้ีเดิมทีใชก้ารเทช็อกโกแลตลงไป

บนถาดเรียบๆแลว้รอให้ช็อกโกแลตเยน็ หรือแข็งตวั แลว้ใชมี้ด ซอ้ม หรือของท่ีมีปลายแหลมมาขูดสร้างลวดลายลง
บนแผน่ช็อกโกแลต จากนั้นหักช็อกโกแลตออกเป็นแผน่เล็กๆ แลว้น าไปติดลงบนโรลเคก้(Cake roll) แลว้ตกแต่งตาม
ตอ้งการ 

 
 

ภาพท่ี 2 Log & Roll เมนู จากการหักแผน่ช็อกโกแลต 
 
แต่ระหว่างการทดลองกลบัคน้พบว่าการใชช็้อกโกแลตบีบลายเส้นหลายๆเส้นซ ้ ากนัไปมา โดยท่ีตอ้งรอให้

แต่ล่ะชั้นแข็งตัวก่อนนั้ นกลับท าให้งานดูมีความคล้ายคลึงธรรมชาติมากกว่า ซ่ึงความคลา้ยคลึงน้ีกลับไม่ใช่เพียง
รูปลกัษณ์ภายนอกแต่เพียงอยา่งเดียว แต่รวมถึงเร่ืองราวของช้ินงานดว้ย ในการลงลายในแต่ละคร้ังเองก็เปรียบเสมือน
การเติบโตของตน้ไมเ้องดว้ย  



 การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  381 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

นอกจากน้ีในเมนูน้ียงัมีพฒันาต่อยอดโดยการใชด้าร์กช็อกโกแลต กบัไวทช็์อกโกแลตมาผสมกนั โดยไม่
ตอ้งผสมจนเขา้กนัมากนัก แลว้จึงเทลงดา้นบนของขนมเพ่ือสร้างเป็นลายวงปี(Annual ring)ของตน้ไม ้นอกจากน้ียงั
เทให้มีลูกเล่นเพ่ิมมาอีกเล็กนอ้ยโดยการปล่อยให้ช็อกโกแลตไหลผา่นออกมาตามร่องไมค้ลา้ยยางไมท่ี้จะกลายไปเป็น
อ าพนัในอนาคตนั้นเอง 

 
 

ภาพท่ี 3 Log & Roll เมนู จากเทคนิคการวาดลายช็อกโกแลตซ ้ากนัเป็นชั้นๆ(Layer) 
 
4.3.3 เมนู “Mushroom Bouquet” น้ี ม้ีตน้แบบมาจากเห็ด ซ่ึงใชเ้ทคนิคการเยน็ตวัของช็อกโกแลตกบัน ้ าแข็ง 

โดยจุดส าคญัอยูท่ี่กอ้นน ้าแข็ง(Ice cubes) ไม่ว่าจะเป็นรูปทรง ขนาด และการจดัวาง เพราะจะเป็นตวัก าหนดว่าช้ินงาน
ของเราจะออกมาเป็นแบบไหน  

ซ่ึงเม่ือเราเทช็อกโกแลตลงไปบนน ้าแข็งแลว้ อุณหภูมิท่ีเยน็จดัจะท าปฏิกิริยาความเยน็กบัช็อตโกแลต ท าให้
ช็อกโกแลตแข็งตวัรวดเร็วข้ึน  จากนั้นให้รอจนน ้ าแข็งละลาย หรือจนกว่าจะสามารถแยกน ้าแข็งกบัช็อกโกแลตออก
จากกนัได ้ก็จะเกิดเป็นช้ินงานท่ีมีความเป็นธรรมชาติ เหมือนการเติบโตของเห็ดท่ีเกิดข้ึนภายในป่า ท่ีมีความสวยงาม 
แข็งแรง และซบัซอ้น 

นอกจากน้ีในเมนู Mushroom Bouquet ยงัมีการเช่ือมโยงกนักบัเมนู Log & Roll อีกดว้ย เพราะเห็ดสามารถ
เกิดข้ึนบนขอนไมไ้ดด้ว้ยนัน่เอง 
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ภาพท่ี 4 Mushroom Bouquet เมนู จากการราดช็อกโกแลตลงบนน ้าแข็ง 
 

4.3.4 เมนู “Nid Muss Mousse” น้ี ม้ีตน้แบบมาจากรังนก โดยใชเ้ทคนิคการบีบช็อกโกแลตลงในน ้าท่ีเยน็จดั 
เพ่ือสร้างเส้นของงานข้ึนมาแต่ขอ้เสียของวิธีน้ีคือ หากน ้ ามีความเยน็ไม่เพียงพอ เส้นงานท่ีท่ีไดไ้ม่เกาะตวักนั ไม่เกิด
เส้น และจะจมทบัถมกนัลงไป เช่นเดียวกนักบักรณีท่ีช็อตโกแลตยงัไม่เยน็ตวัแต่ยงัร้อน หรืออุ่นอยู ่แมจ้ะบีบลงไปใน
น ้ าท่ีเยน็จดัก็ตาม แมช็้อกโกแลตจะไม่จมแต่ก็ไม่เป็นรูปร่าง หรือเป็นเส้นท่ีสวยงาม ดงันั้นควรรอให้ช็อกโกแลตเยน็
ตวัลงก่อน และน ้าควรเป็นน ้าท่ีเยน็จดัยอ่มเป็นการดีท่ีสุด 

ในกรณีน้ีมีเทคนิคหรือเคล็ดลบั(Trick)พิเศษตรงท่ีจะช่วยท่ีท าให้ช็อกโกแลตท่ีบีบลงไปจบัตวักนัเร็วข้ึน นัน่
คือการใช้น ้ าส้มสายชูผสมลงไปในน ้ าเยน็จัด 2 ช้อนโต๊ะ เพราะน ้ าส้มสายชูจะท าปฏิกิริยากบัช็อกโกแลต ท าให้
ช็อกโกแลตรัดตวัไดเ้ร็วข้ึน หากเราไม่ใชน้ ้ าส้มสายชู การใชเ้หลา้ผสมลงไปก็สามารถช่วยให้ช็อกโกแลตรัดตวัได้
รวดเร็วข้ึนเช่นกนั (กมลชนก, 2561) 

 
 

ภาพท่ี 5 Nid Muss Mousse เมนู จากการบีบช็อกโกแลตลงในน ้าเยน็จดั 
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4.3.5 เมนู “Cavity Cliff” น้ี ใชแ้รงบนัดาลใจมาจากรากของตน้โกงกาง(Mangrove root) เพราะตน้โกงกาง
(Mangrove) นั้นมีลกัษณะของรากท่ีโด่นเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองเป็นอยา่งมากจากรากจ านวนมากท่ีตอ้งค ้าจุนล า
ตน้ท่ีอยูโ่พล่พน้พ้ืนชายเลน(Wetland) หรือน ้ากร่อย(Brackish water) (Plook Creator, 2561) 

 
 

ภาพท่ี 6 ตน้โกงกาง แรงบนัดาลใจของเมนู Cavity Cliff 
 

โดยเมนูน้ีมีการใชเ้ทคนิคในการวาดลายไขวก้นัไปมาจนเกิดลวดลาย แต่แนะน าว่าควรใชเ้ส้นท่ีเล็กๆ และ
เพราะการท่ีเราใช้ช็อกโกแลตวาดเป็นเส้นเล็กนั้ นวาดลวดลายทับกันไปมา จะท าให้เกิดโครงร่างท่ีแข็งแรง 
เช่นเดียวกนักบัรากของตน้โกงกางท่ีมีจ  านวนมากเพ่ือค ้าจุนล าตน้ 

 

 
 

ภาพท่ี 7 เมนู Cavity Cliff จากการวาดไวทช็์อกโกแลตเป็นลวดลายไปมา 
 

5. ผลการวจิัย 
จากการวิจยัคร้ังน้ีการท่ีเราไดใ้ชเ้ทคนิคต่างๆมารังสรรค์จนเกิดเป็นเมนูต่างๆมากมายภายใต้แนวคิดของ

ธรรมชาติ เพ่ือสร้างเอกลกัษณ์ และเร่ืองราวของช้ินงาน รวมทั้งการน าเสนอ(Present)ท่ีแปลกใหม่ การออกแบบ และ
สร้างสรรค ์ท าให้สามารถดึงดูดความสนใจต่อผูบ้ริโภคไดดี้ โดยจากการศึกษา และทดลองนั้นพบว่า 
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5.1 การน าวตัถุดิบธรรมดา อยา่งช็อคโกแลต และน ้าตาลมาข้ึนรูปให้เกิดเป็นเมนูท่ีมีเร่ืองราว และเอกลกัษณ์
ของตนเองภายใต้แนวคิดของธรรมชาตินั้ น ยงัสามารถพฒันาต่อยอดไปได้อีก โดยท่ียงัคงความแปลกใหม่ และ
ความคิดสร้างสรรคเ์อาไวอ้ยู ่

5.2 การน าวตัถุดิบช็อกโกแลตมาใช้นั้ นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือเร่ืองของอุณหภูมิของช็อกโกแลต ซ่ึงหากว่า
ช็อกโกแลตร้อน หรือยงัอุ่นๆอยู่ จะยงัไม่สามารถใชไ้ดท้นัที เพราะช็อกโกแลตยงัมีความเหลวเป็นน ้ าอยูย่งัไม่จบัตวั
กนัดีพอ หากน าไปใชง้านเลย ผลท่ีออกมาอาจเละได ้ ดงันั้นควรพกัช็อกโกแลตรอให้เยน็ก่อนแลว้จึงค่อยน าไปใชง้าน 
ซ่ึงอุณหภูมิห้องจะดีท่ีสุด แต่อุณภูมิห้องท่ีเยน็เกินไปอาจท าให้ช็อกโกแลตแข็งตวัไวเกินไปไดเ้ช่นกนั (Jentthanya, 
2560) 

5.3 การสร้างเอกลกัษณ์ และเร่ืองราวให้กบัช้ินงานท าให้มีความเป็นไปไดไ้ดก้ารต่อยอดเพ่ือพฒันาช้ินงาน
ได ้โดยอาจท าเมนูขนมท่ีเป็นแบรน์(Brand)ของตนเองท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะข้ึนมาให้เป็นท่ีจดจ าให้ความแปลกใหม่ 
และมีความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงนอกจากการสร้างเอกลกัษณ์ และเร่ืองราวของช้ินงานแลว้ ยงัมีการสร้างประสบการณ์ใน
การรับประทานอาหารให้กบัผูบ้ริโภคอีกดว้ย เช่นในเมนูท่ีไม่ไดใ้ชเ้วลาท่ีนานเกินไปจะมีการท าให้ดูในตอนท่ีไป
เสิร์ฟ เพ่ือให้ไดมี้ประสบการณ์ใหม่ในการทานอาหาร หรือหากเป็นเมนูท่ีไม่ยากจนเกินไป ลูกคา้อาจสามารถท าเอง
ไดเ้ลย ก็จะเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ลูกคา้ไปอีกแบบ 
   
6. การอภปิรายผล บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการลองท าเมนูกบัวตัถุดิบโดยการใช้เทคนิคท่ีมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละเมนู โดยได้มีการ
สร้างสรรค์ผลงานให้ออกมามีเอกลกัษณ์ และเร่ืองราวของตนเองภายใตแ้นวคิดของธรรมชาติออกสู่ทอ้งตลาด ซ่ึง
ผูบ้ริโภคสามารถไดรั้บประสบการณ์ท่ีแตกต่างและแปลกใหม่ รวมถึงยงัสร้างสรรคไ์ด ้

จากการได้ท  าวิจัยน้ี ผูว้ิจัยได้ค้นพบว่าทุกส่ิงอย่างลว้นมีเร่ืองราวในตัวเองตนเอง เพราะมีเร่ืองราวจึงมี
เอกลกัษณ์ และเพราะเรามีเอกลกัษณ์ ท่ีแตกต่างกนัแมจ้ะมากจากจุดก าเนิดเดียวกนั ก็ย่อมแตกต่างกนันอกจากความ
อร่อย และความสวยงาม ซ่ึงประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่น้ีผูท่ี้สนใจยงัสามารถน าไปพฒันาและต่อยอดไดอี้กดว้ย 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์  เพ่ือศึกษาแนวความคิดในการออกแบบ การสร้างความสบายในท่ีท างาน จาก

ประสบการณ์ในการท างาน ท่ีตอ้งการความผ่อนคลายความสบายในเวลาท างาน จึงท าการศึกษา สังเกต พฤติกรรม
ในขณะนัง่ท  างาน ของตนเองและบุคคลรอบขา้ง สังเกต พ้ืนท่ีบริเวณสถานท่ีท างาน พ้ืนท่ีบนโต๊ะท างาน ส่ิงของต่างๆ
ท่ีอยูร่อบตวั ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั  

การออกแบบเพ่ือสร้างความสบายในท่ีท างาน น าเสนอในรูปแบบของ โต๊ะ ใช้วสัดุไมใ้นการให้ความ
แข็งแรงต่อการใชง้าน การท างานลกัษณะต่าง ๆ จากนั้นตดัน าส่วนของหนา้โต๊ะไม ้

ท่ีผูใ้ชจ้ะตอ้งใชว้างแขน วางส่ิงของ เป็นประจ า ออก แลว้เทซิลิโคนท่ีผสมกบัยางรถลงช่องไมท่ี้ตดัออกไป 
ออกแบบโดยการใช้ยางซิลิโคนผสมกับยางรถ มาเป็นวสัดุในการสร้างช้ินงาน มีผิวสัมผสัท่ีมีความน่ิมและความ
ยดืหยุน่ เพ่ือท าให้รู้สึกถึงความสบายและความผอ่นคลาย พร้อมทั้งน ามาพฒันาเป็นอุปกรณ์ ส าหรับจดัเก็บส่ิงของ บน
โต๊ะท างาน  สร้างความน่าสนใจผา่นพ้ืนผวิ และยงัเป็นการน าวสัดุยางรถ มาพฒันาสร้างสรรค ์ ให้เกิดมูลค่ามากยิง่ข้ึน 

ผูว้ิจยัไดท้ดลองและสร้างช้ินงานในรูปแบบของ โต๊ะและอุปกรณ์ส าหรับจดัเก็บส่ิงของ โดยใชย้างซิลิโคน 
ปริมาณ 100 เปอร์เซ็นต์ ท่ีผสมกบัน ้ ายาเร่งแข็ง 2 เปอร์เซ็นต์ และผสมกบัยางรถ 50 เปอร์เซ็นต์ ผลวิจยัพบว่า ยาง
ซิลิโคนท่ีถูกการผสมแล้วนั้ น เกิดความน่ิมและความยืดหยุ่น เม่ือน ามาสร้างพ้ืนท่ีบริเวณของหน้าโต๊ะ ตรงตาม
วตัถุประสงคใ์นเร่ืองของความสบายไดเ้ป็นอย่างดี และไดน้ ามาทดสอบ การทดลองใชง้านกบับุคคลทัว่ไป โดยการ
ให้ท  าการสัมผสับริเวณตรงตวัยางซิลิโคน การวางมือ การวางแขน การใชง้านในรูปแบบลกัษณะต่างๆ ผลวิจยัพบว่า 
ตรงบริเวณท่ีเป็นยางซิลิโคน บนพ้ืนท่ีของโต๊ะท างาน มีความสบายเกิดข้ึนจริงตามดงัวตัถุประสงค์ และยงัสามารถ
ช่วยผอ่นคลายกลา้มเน้ือขณะนัง่ท  างานไดเ้ป็นอยา่งดี 
ค าส าคญั: ความสบาย, ซิลิโคน, ยางรถ 

 

ABSTRACT 
This research has purpose to study the concept of creating convenient and comfort at workplace. From work 

experience that needs relaxation and work comfort. Therefore studying the behavior of yourself during working and 
colleague around work area, the area on the desk, the various things that are used around in daily life.  
 



 การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  387 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

Design to create comfort in the workplace presented in the form of a table. Use wood materials to ensure 
the strength of use and various work styles. Then cut the part of the wood in front of the table that the user must use 
to hang or place things on a regular basis. Removed and pour the silicone mixed with the tire into the cut out wooden 
compartment. Designed by using silicone rubber mixed with rubber tube, as a material to create work pieces. Has a 
soft and flexible contact surface that make you feel comfortable and relaxed. Along with being developed into a 
device for storing items on the desk, create interest through the surface. And also bringing the rubber material to 
create greater value. 

The researcher testing and created the workpiece in the form of a table. And equipment for storing things 
by using 100% silicone rubber mixed with 2% solid accelerator and 50% rubber mixture. The results showed that the 
silicone rubber was mixed softness and flexibility when used to create the area of the table. Meets the purpose of 
comfort and have been tested trial with the general public by touching the area of the silicone rubber. Laying hands, 
placing arms, use in various forms. The research found that in the area of silicone rubber on the work area of the desk 
is really comfortable according to the purpose. And can also help relax the muscles while sitting as well  
Keywords: Comfort, Silicone, Rubber tube 
 
1. บทน า 

ในชีวิตประจ าวนั คนเราจะท างาน อย่างน้อย 7-8 ชม. ต่อวนั  มีการใช้สมองและร่างกายในการสั่งการ 
คนท างานตอ้งการความสะดวกสบาย ความง่าย และความผ่อนคลาย ในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ี พ้ืนท่ี หรือ
แมแ้ต่กระทัง่ในเร่ืองของการวาง การจดัเก็บส่ิงของเคร่ืองใช ้อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการท างาน และรวมไปถึง 

โต๊ะท างานท่ีเป็นเฟอร์นิเจอร์ช้ินส าคญัของคนท างานทุกเพศทุกวยั พ้ืนท่ีบนโต๊ะเปรียบเสมือนอาณาเขต
ส่วนตวัของคนท างาน ท่ีจะสามารถช่วยสร้างประสิทธิภาพในการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี 

พ้ืนท่ีสัดส่วนของโต๊ะท างานกบัการจดัวางส่ิงของบนโต๊ะ จากการสังเกตพบว่า มีอุปกรณ์ท่ีวางอยู่ ทั้งท่ีมี
ความจ าเป็นและไม่จ าเป็น มีการใชอ้ยา่งเป็นประจ าและไม่เป็นประจ า และทั้งยงัมีเร่ืองน ้ าหนกัของส่ิงของ จึงตอ้งจดั
วางอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้นให้เหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดการท างานท่ีผิดพลาด เกิดการท างานท่ีไม่เต็มประสิทธิภาพ 
ความไม่สะดวกหรือท าให้เกิดปัญหาในการท างาน ซ่ึงเกิดจาก การหยบิยกส่ิงของเหล่านั้น (Somsak, 2547) 

นอกจากน้ี ในเร่ืองของการรับรู้เก่ียวกบัพ้ืนท่ีของความสบายนั้น นกัจิตวิทยา พบว่า พ้ืนท่ีความสะดวกสบาย
เป็นส่วนหน่ึงของพ้ืนท่ีทางจิตใจของบุคคล สะทอ้นถึง ความปรารถนา ความรู้สึกคุน้เคยและความปลอดภัยของ
ความสัมพนัธ์ในเชิงสาเหตุ พ้ืนท่ีความสะดวกสบายแต่ละบุคคล อาจมีขอบเขตของการเคล่ือนไหวท่ีเพียงพอ ซ่ึงเกิด
จากประเภทของระบบประสาท และลกัษณะเฉพาะของมนุษยท่ี์มีปฏิสัมพนัธ์กบัความเป็นจริง (Raspberry, 2562)  

ในการวิจยัน้ีไดว้ิเคราะห์และทดลองวสัดุ ซิลิโคนในการสร้างช้ินงาน พบว่า วสัดุยางซิลิโคน สามารถท าให้
เกิดความรู้สึกสบายและผอ่นคลายเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี จากการสัมผสัโดนพ้ืนผวิของตวัยางซิลิโคน เน่ืองจาก 

ซิลิโคนเป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์ ท่ีเกิดจากปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบควบแน่น ประกอบดว้ยสาร 
อนินทรียส์ าคญั คือ ซิลิคอน (Si) ท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ซิลิกอนไดออกไซด ์ (SiO2) โดยมีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีส าคญั 
คือ เมทิลซิลิโคน หรือ โพลิไดเมทิลไซลอกเซน ซ่ึงมีธาตุออกซิเจน ไฮโดรเจน และคาร์บอนเป็นธาตุองคป์ระกอบร่วม
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ในโมเลกุล ดว้ยคุณสมบติัของซิลิโคนท่ีเป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์แบบควบแน่น ท่ีท  าให้ซิลิโคนมีคุณสมบติัท่ีแข็งแรง
ยืดหยุ่น ทนความร้อนหรือการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิไดดี้  และซิลิโคนยงัมีประโยชน์หลายดา้น ซิลิโคนไม่เป็น
อนัตรายกบัร่างกายมนุษย ์จึงน ามาใชก้ารแพทยเ์ช่น การสร้างอวยัวะเทียม การเสริมจมูก รวมถึงยงัสามารถเสริมความ
แข็งแรงให้กบัขอ้ต่อกระดูกต่างๆ ท่ีตอ้งการความยดืหยุน่ไดอี้กดว้ย ในเชิงอุตสาหกรรมซิลิโคนนิยมใชเ้ป็นฉนวนทน
ความร้อนและฉนวนไฟฟ้าท่ีดี  นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นกาวเช่ือมประกบวสัดุเขา้ด้วยกนัในการก่อสร้าง และมีการใช้
ซิลิโคนในแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆร่วมดว้ย (Atiphat, 2561) 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการสร้างความสบายและความผอ่นคลายในท่ีท างาน โดยการใชย้างซิลิโคน 
2. เพ่ือศึกษาการใชย้างซิลิโคนว่าสามารถท าให้เกิดความสบายไดจ้ริง  
3. เพ่ือสร้างมูลค่าใหก้บัวสัดุเหลือใชร้อบตวัโดยใชว้สัดุซิลิโคนและยางรถ 

 
3. การด าเนินการวจิัย 
 

 
 

รูปท่ี 1 พ้ืนท่ีบริเวณบนโต๊ะท างาน 
 

ปัญหาความไม่สะดวกสบาย จากสถานท่ีท างาน เร่ิมจากตอ้งการความสบายและความสะดวกบนโต๊ะท างาน 
จึงท าการ สังเกต ศึกษา พฤติกรรมในการท างาน ของตวัเองและบุคคลรอบขา้ง  การวางแขนขณะนั่งท  างาน ท่ีไป
สัมผสัถูกกบัขอบโต๊ะ การวางอุปกรณ์ท างาน ท่ีไม่เป็นระเบียบ ท าให้อุปกรณ์ตกหล่นลงพ้ืน การวางแกว้น ้ าขวดน ้าบน
โต๊ะ ซ่ึงเม่ือน ้ าละลาย จะท าให้โดนหนา้โต๊ะหรือส่ิงของต่างๆซ่ึงอาจท าให้เสียหายได ้
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รูปท่ี 2 บุคลิกและพฤติกรรมขณะนัง่ท  างาน 
 

จากการศึกษาและสังเกต จึงเกิดแนวความคิดในการสร้างความสะดวกสบายในขณะท างาน โดยร่างภาพ
รูปแบบพ้ืนท่ีบนโต๊ะท างาน ออกแบบให้เกิดความผอ่นคลายและความสะดวกสบาย ในบริเวณพ้ืนท่ีบนโต๊ะ 

 

 
 

รูปท่ี 3 ภาพร่างแบบพ้ืนท่ีบนโต๊ะท างาน 
 

3.1 ร่างรูปแบบโต๊ะและพ้ืนท่ีบนโต๊ะ การออกแบบช้ินงานน้ีใชค้วามน่ิมและความยืดหยุ่นของซิลิโคนมา
สร้างความสบายในการท างาน การสร้างพ้ืนท่ีวางแขนและวางส่ิงของบนโต๊ะ โดยตดัน าส่วนของไมบ้ริเวณหนา้โต๊ะท่ี
ผูใ้ชง้านใชว้างแขน วางส่ิงของ เป็นประจ า ให้เป็นช่องว่าง แลว้หล่อซิลิโคนท่ีผสมกบัยางรถ เทลงไปในช่องไมท่ี้ตดั
ออกไป การออกแบบพ้ืนท่ีส าหรับวางแขนขณะนัง่ท  างาน เน้ือของซิลิโคนมีความน่ิม จะรู้สึกสบายเม่ือไดส้ัมผสั การ
สร้างพ้ืนท่ีส าหรับวางส่ิงของบนโต๊ะ พ้ืนผวิของซิลิโคนจะช่วยป้องกนั การล่ืนตกของส่ิงของ 

3.2 เลือกใชว้สัดุในการทดลอง 
การทดลองคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกวสัดุซิลิโคน เน่ืองจากซิลิโคนมีความน่ิม ความยดืหยุน่ เหมาะกบัความสบายถา้

ไดส้ัมผสั 
ในการทดลองคร้ังน้ี มีการใชซิ้ลิโคนหลายชนิด ไดแ้ก่  ยางซิลิโคนยางแบบไร้กรด และยางซิลิโคนแม่พิมพ์

แบบน่ิม ซ่ึงแต่ละชนิดมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
 



 การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  390 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 
 

รูปท่ี 4 ซิลิโคนยาแนวประเภทไร้กรด (Neutral Cure Silicone) 
 

ซิลิโคน 3.2.1ยาแนวประเภทไร้กรด )Neutral Cure Silicone) ซิลิโคนประเภทน้ีมีสีขาว สีใส และสีด า มี
ความยดืหดตวั ผวิของวสัดุกนัน ้ าไดดี้ ไม่มีกล่ิน ในการใชง้าน  

ผูว้ิจยัไดท้ดลอง วิธีการท างานกบัตวัวสัดุซิลิโคนยาแนวประเภทไร้กรด  ศึกษาวิธีการท างานร่วมกนั หา
วิธีการท่ีท าให้สามารถแห้งเร็ว และสามารถหยิบจบัสัมผสัได ้  จึงไดค้น้พบว่า การใชแ้ป้งขา้วโพดหรือแป้งท าอาหาร
ต่างๆผสมลงไปในตวัซิลิโคน แป้งจะท าหน้าท่ีช่วยดูดความช้ืนจากตวัยางซิลิโคน จะท าให้แห้งเร็ว เน้ือของแป้งจะ
ช่วยเขา้ไปผสมกบัตวัเน้ือของยางซิลิโคน และช่วยลดการหดตวัของยางซิลิโคนหลงัแห้ง  เม่ือผสมระหว่างแป้งกบัยาง
ซิลิโคนแลว้ จะสามารถป้ันตวัซิลิโคนเป็นรูปทรงต่างๆได ้ก่อนตวัยางจะแห้ง เม่ือยางซิลิโคนแห้งแลว้ จะดูเหมือน
แข็งแต่จะไม่แข็งมาก ยงัคงมีความยืดหยุ่น เหมือนกบัยาง  อีก 1 วิธีท่ีคน้พบคือ การบีบซิลิโคนลงไปในถงัน ้ าท่ีมีการ
ผสมน ้าสบู่ไว ้น ้ าสบู่จะช่วยท าให้ สามารถหยบิจบัตวัซิลิโคนป้ันเป็นรูปทรงต่างๆได ้และน ้าสบู่ยงัสามารถช่วยท าให้
แม่พิมพซิ์ลิโคนไม่ติดกบัตวังาน เม่ือหล่อซิลิโคนกบัซิลิโคน 

 

 
รูปท่ี 5 การทดลองการสร้างช้ินงานซิลิโคนยาแนวท่ีเกิดจากการผสมซิลิโคนร่วมกบัแป้งขา้วโพด 

 
3.2.2 ยางซิลิโคนแม่พิมพ์แบบน่ิม เป็นยางซิลิโคน ส าหรับสร้างแม่พิมพ์ หล่องานเป็นรูปแบบต่างๆ มี

ลกัษณะเป็นของเหลว เป็นสารปลอดภยั เม่ือท าการผสมกบัสารแข็งตวัแลว้จะมีคุณสมบติัแข็งข้ึน เน้ือของยางซิลิโคน
มีความน่ิมและความยดืหยุน่ ท าการทดลองตวัยางซิลิโคน โดยการวดัปริมาณ สูตรของการผสมซิลิโคน การทดลองใน
เร่ืองของการผสมสารแข็งตวัเพ่ิมเติม พบว่า หากผสมสารแข็งตวัในปริมาณท่ีน้อยเกินไป ยางซิลิโคนจะแห้งชา้ หาก
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ผสมสารแข็งตวัในปริมาณท่ีมากเกินไป ก็จะเกิดปัญหากบัซิลิโคน อาจท าให้ตวัยางซิลิโคนแข็งตวัเร็วจนท าให้ช้ินงาน
เสียหาย 

 
 

รูปท่ี 6 การทดลองการผสมสัดส่วนของซิลิโคนในการน ามาหล่องาน 
 

จากรูปท่ี 6 ใชย้างซิลิโคนปริมาณ100 เปอร์เซ็นต์ผสมกบัน ้ ายาเร่งแข็ง 2 เปอร์เซ็นต์ พบกว่าการใส่น ้ ายา
ตวัเร่งแข็ง ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์มีความพอดีกบักระบวนการในการท า ยางซิลิโคนจะไม่แข็งตวัเร็วและชา้จนเกินไป 
เม่ือหล่อยางซิลิโคนให้ออกมาในรูปแบบต่างๆแลว้ ผลลพัธ์ไดว้่า ผวิของยางซิลิโคนสามารถใชง้านไดดี้ ในเร่ืองของ
ความสบาย ในการถูกหรือสัมผสั เน่ืองจากยางซิลิโคนมีความน่ิมและความยดืหยุน่ 

 

 
 

รูปท่ี 7 การทดลองเทคนิคการท า และหาคุณสมบติัของวสัดุยางรถ 
 

3.2.3 การเลือกใชว้สัดุยางน ามาทดลอง เน่ืองจากยาง มีความยดืหยุน่ การเลือกวสัดุชนิดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
การรีไซเคิลยางสร้างมูลค่าให้กบัตวัวสัดุ และน าส่ิงของใกลต้วัท่ีหาไดง่้ายน ากลบัมาใชใ้หม่ การท าความเขา้ใจกบัวสัดุ 
การทดลองในเร่ืองของเทคนิค  การเจาะ  การตดั  การสาน การท าให้ยาง มีลกัษณะท่ีตรง เม่ือไดท้  าการทดลองเทคนิค
ต่างๆแลว้ พบว่า การตดัช้ินยางรถให้มีขนาดเล็ก สามารถท างานร่วมกนักบัยางซิลิโคนได ้ ช้ินยางรถท าให้เกิดลวดลาย
บนช้ินงานท่ีมีความน่าสนใจ 
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รูปท่ี 8 การหล่อซิลิโคนผสมร่วมกบัยาง 
 

3.4 การสร้างช้ินงานจากวสัดุยางซิลิโคนปริมาณ 100 เปอร์เซ็นต์ ท่ีผสมกบัน ้ ายาเร่งแข็ง 2 เปอร์เซ็นต์ และ
ผสมกบัช้ินยางรถ ปริมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ช้ินยางรถท่ีถูกผสมกบัซิลิโคน จะช่วยเพ่ิมความหนาบางของช้ืนงาน เกิด
พ้ืนผวิต่างๆบนช้ินงานท่ีมีความน่าสนใจ 
 

 
 

รูปท่ี 9 การทดลองการหล่อซิลิโคนผสมร่วมกบัยาง 
 

3.5 การน าเอากระบวนการทดลองท่ีไดศึ้กษามาออกแบบ สร้างโต๊ะท างาน โดยการตดัหน้าโต๊ะไมใ้ห้เป็น
ช่อง เพ่ือท่ีจะหล่อยางซิลิโคนลงไปในพ้ืนท่ีบริเวณของการวางแขน การวางส่ิงของต่างๆ โดยเนน้ไปท่ีพ้ืนท่ีการใชง้าน
ของหนา้โต๊ะ เพ่ือท าให้เกิดความสบายและผอ่นคลายเม่ือไดส้ัมผสักบัซิลิโคนในขณะท างาน 

 

 
 

รูปท่ี 10 พ้ืนท่ีบนโต๊ะโดยการใชซิ้ลิโคนเพ่ือสร้างความสบายในการท างาน 
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3.6 ออกแบบท่ีส าหรับจดัเก็บส่ิงของบนโต๊ะ โดยใชย้างซิลิโคนปริมาณ 100 เปอร์เซ็นตผ์สมกบัน ้ายาเร่งแข็ง 
2 เปอร์เซ็นต ์และผสมกบัช้ินยางรถ ปริมาณ 50 เปอร์เซ็นต ์ หล่อลงแม่พิมพใ์นรูปแบบต่างๆท่ีไดอ้อกแบบไว ้ ช้ินยาง
รถท่ีผสมกบัซิลิโคนท าให้เกิดลวดลายท่ีน่าสนใจในตวัของช้ินงาน  
 
 

 
 

รูปท่ี 11 อุปกรณ์บนโต๊ะท าจากยางซิลิโคนผสมกบัยางรถส าหรับจดัเก็บส่ิงของต่างๆ 
 

4. ผลการวจิัย 
จากการวิจยัคร้ังน้ี ไดท้  าการ วิเคราะห์และเก็บขอ้มูลในเร่ืองของพ้ืนท่ีและพฤติกรรมในการท างาน การหา

ความสบายในขณะท างาน โดยท าการสร้างในรูปแบบของโต๊ะท างาน และอุปกรณ์ส าหรับจดัเก็บส่ิงของ โดยเลือก
วสัดุซิลิโคนและยางรถมาสร้างช้ินงาน ผลวิจยัพบว่า การผสมซิลิโคนกบัน ้ ายาเร่งแข็ง 2 เปอร์เซ็นตน์ั้น มีความพอดี
กบักระบวนการในการสร้างช้ินงาน ยางซิลิโคนจะไม่แข็งตวัเร็วและชา้จนเกินไป จนเกิดความผดิพลาดในตวัช้ินงาน 
เน่ืองจากผูว้ิจยัไดท้ดลองใส่น ้ ายาเร่งแข็งปริมาณ3 เปอร์เซ็นตแ์ละ 4 เปอร์เซ็นตไ์ป ผลสรุปว่า ช้ินงานแข็งตวัเร็วเกินไป
ท าให้งานเกิดความเสียหาย การสร้างโต๊ะท างานน้ีใชไ้มเ้พ่ือเพ่ิมความแข็งแรงให้กบัการใชง้าน และใชย้างซิลิโคน 
ปริมาณ 100 เปอร์เซ็นต์ ผสมกบัน ้ ายาเร่งแข็ง 2 เปอร์เซ็นต์ และผสมกบัยางรถ 50 เปอร์เซ็นต์ น ามาหล่อลงพ้ืนท่ี
บริเวณของหนา้โต๊ะ ในบริเวณพ้ืนท่ีการวางแขนและการวางส่ิงของต่างๆ ผลวิจยัพบว่า ตรงบริเวณท่ีเป็นยางซิลิโคน 
บนพ้ืนท่ีของโต๊ะท างาน มีความสบายเกิดข้ึนจริงตามดงัวตัถุประสงค ์ท่ีสามารถให้ความสบายและความผ่อนคลาย
ขณะท างาน และเกิดการผอ่นคลายกลา้มเน้ือเม่ือไดส้ัมผสั 

 

 
 

รูปท่ี 12 โต๊ะท างานและอุปกรณ์ส าหรับจดัเก็บส่ิงของบนโต๊ะท่ีท าจากยางซิลิโคน 
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ผลจากการทดลองและออกแบบ การสร้างความสบายในท่ีท างาน ในรูปแบบของโต๊ะท างานและอุปกรณ์

ส าหรับจดัเก็บส่ิงของ โดยใชย้างซิลิโคนผสมกบัยางรถ สรุปไดว้่า การน ายางซิลิโคนท่ีผสมกบัยางรถมาสร้างบริเวณ
พ้ืนท่ีของหนา้โต๊ะท างาน พ้ืนผวิของยางซิลิโคนท่ีมีความน่ิม และความยดืหยุน่ เม่ือไดส้ัมผสั ตรงตามวตัถุประสงคใ์น
เร่ืองของความสบายไดเ้ป็นอย่างดี จากนั้นไดน้ ามาทดสอบ การทดลองใชง้านกบับุคคลทัว่ไป ชายและหญิงท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 20 ปี - 60 ปี โดยการให้ท  าการสัมผสัตรงบริเวณตวัยางซิลิโคน การวางมือ การวางแขน การใชง้านในรูปแบบ
ลกัษณะต่างๆ บริเวณของหน้าโต๊ะท างาน ผลทดสอบในการใชง้านพบว่า ตรงบริเวณท่ีเป็นยางซิลิโคน บนพ้ืนท่ีของ
โต๊ะท างาน ท่ีส าหรับวางแขนนั้น มีความสบายเกิดข้ึนจริงตามดงัวตัถุประสงค ์ ท่ีตอ้งการความสบาย และยงัช่วยผ่อน
คลายกลา้มเน้ือในการวางแขนขณะท างานไดเ้ป็นอย่างดี แนวทางการวิจยัและการออกแบบสร้างพ้ืนท่ีโดยใช้ยาง
ซิลิโคนผสมร่วมกบัยางรถ ยงัสามารถพฒันาต่อไปไดอี้ก 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความแตกต่างของวสัดุและเทคนิค ท่ีเป็นคู่ตรงขา้มกนัและเป็นส่ิงท่ี

เคยถูกตอ้งห้ามของการผสมผสานกระบวนการเขา้ดว้ยกนั จากความแตกต่างของส่ิงสองส่ิงน้ี สามารถสร้างสรรค์ท  า
ให้เกิดเป็นเคร่ืองประดบัท่ีมีลวดลาย พ้ืนผิว ท่ีแปลกออกไปและเกิดเป็นความสวยงาม เพ่ือน าไปสู่แฟชัน่ท่ีสามารถ
สร้างเอกลกัษณ์ และคุณลกัษณะท่ีบ่งบอกถึงความเฉพาะของบุคคล เปรียบเสมือนสัญลกัษณ์หรือค าตอบ ท่ีมาจาก
ระบบกระบวนการความคิดและถูกถ่ายทอดออกมาในการออกแบบ 

ผลของการวิจยัไดพ้บว่า การทดลองผสมผสานวสัดุโลหะทองแดงกบัดิน และเทคนิคการเผาไหม ้การหลอม
ละลายของโลหะทองแดงท่ีมีความแตกต่างกนันั้น เม่ือน ามาเช่ือมโยงกนัแลว้สามารถสร้างลวดลายและพ้ืนผวิโดยการ
เผาไหมท่ี้อุณหภูมิ 900 และ 1200 องศาเซลเซียส ท าให้เกิดช้ินงานประเภทเคร่ืองประดบัท่ีแตกต่างออกไป สามารถ
ปรับเปล่ียนและพฒันาลวดลาย สีสัน ของตวัวสัดุได ้สามารถปรับการน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองประดบัอาทิ เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า 
หรือรองเทา้ ข้ึนอยู่กบัการใชง้านของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีอิสระ และเป็นการตอบสนองการสร้างเอกลกัษณ์, ลกัษณะ 
(character) 
ค าส าคญั: การผสมผสาน, ความแตกต่าง, เอกลกัษณ์ 
 

ABSTRACT 
This research The objective is to study the differences of materials and techniques. Which is the opposite 

of each other and is the one that has ever been banned from incorporating the process together From the differences 
of these two things Can create and create a jewelry that has a strange surface pattern and is beautiful To lead the 
fashion that can create identity And features that indicate the specificity of the person Like a symbol or an answer 
That comes from the system, process, idea and being conveyed in the design 
The results of the research have found that Experimental integration of copper and clay metal materials and burning 
techniques the melting of different copper metals When linked together, can create patterns and surfaces by burning 
at 900 and 1200 degrees Celsius, resulting in different jewelry types. Can change and develop the color pattern of the 
material Can be adapted to be used as jewelry, such as clothes, bags or shoes, depending on the usage of consumers 
freely And is a response to the creation of identity, character 
Keywords: combination, difference, identity 
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1. บทน า 
ปัจจุบนัในชีวิตประจ าวนัของมนุษยเ์รานั้นเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกายถือไดว้่าเป็น 1 ในปัจจยั 4 ซ่ึงเป็นปัจจยั

ท่ีส าคญัพ้ืนฐานในการด ารงชีพมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ความอบอุ่นและปกปิดร่างกาย 
และเม่ือยคุสมยัเปล่ียนแปลงท าให้เกิดความเจริญ และการคิดคน้เส้ือผา้ไดเ้ปล่ียนแปลงไป    (อริสา สุขสม, 2550) อาจ
มีแนวโน้มท่ีเติบโตสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากสถานการณ์การแข่งขนัทางการตลาดการคา้ท่ีสูงข้ึนในธุรกิจเส้ือผา้ อนั
เน่ืองมาจากเศรษฐกิจของประเทศไทยน าไปสู่การขยายตวัของธุรกิจใหม่เป็นจ านวนมาก ท าให้ผูป้ระกอบการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ตอ้งดึงกลยทุธ์ทางการตลาดและการบริการมาใชเ้พ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั และ
ความตอ้งการท่ีจะเขา้ถึงตวัผูบ้ริโภคโดยตรงตามกลุ่มเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยค านึงถึงคุณภาพ การออกแบบและสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคเป็นส าคญั 

เคร่ืองประดบัถือเป็นเคร่ืองแต่งกายชนิดหน่ึง ซ่ึงมีความนิยมในกลุ่มผูห้ญิง และเพศอ่ืน ๆ และมีแนวโน้ม
ขยายตวัเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเคร่ืองประดบัเป็นส่ิงของสวยงามกบัผูห้ญิงเป็นของคู่กนั ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ส่วนใหญ่
นิยมใชเ้คร่ืองประดบัอาทิ เช่น การดดัแปลง หรือประดิษฐ์ข้ึนจากธรรมชาติและอ่ืนๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือ
ประดบัร่างกายให้มีความสวยงาม และเสริมบุคลิกให้มีความโดดเด่น และยงัเป็นส่ิงสะทอ้นถึงรสนิยม วฒันธรรม
ความเป็นอยูท่างสังคม ตั้งแต่ระดบัประเทศจนถึงระดบัตวับุคคล จนมีการตอบสนองความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะบุคคล
ของผูบ้ริโภคนั้น จากส่ิงท่ีไม่จ  าเป็นกลายเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น และในเร่ืองของการพฒันากา้วล ้ า ขา้มคุณประโยชน์ของ
เคร่ืองประดบัคือ สามารถส่ือแทนความหมายของความเป็นอิสระในการเลือกสรร การประยกุตห์รือผสมผสานของส่ิง
ท่ีมีเขา้กบัส่ิงใหม่ๆ เพ่ือความแตกต่าง แปลกใหม่ เพราะฉะนั้นเคร่ืองต่างกายหรือสินคา้มียีห่้อ (brands) ไม่ไดห้มายถึง
ความทนัสมยัอีกต่อไป หากแต่เป็นความตอ้งการของแต่ละบุคคลเท่านั้น อีกทั้งเคร่ืองประดบัยงัช่วยเสริมความมัน่ใจ
ในภาพลกัษณ์ให้กบัผูท่ี้สวมใส่มากข้ึนอีกดว้ย (อคัรินทร์ หาญสาบูรณ์เดช, 2558) 

แฟชัน่คือความเปล่ียนแปลง คือสมยันิยม ท่ีนิยมกนัทัว่ไปภายในช่วงระยะเวลาหน่ึง จนเกิดการยอมรับและ
ท าให้เกิดเป็นค่านิยม มีการเกิดส่ิงใหม่ๆข้ึนเช่น ภาษา การส่ือสารเป็นตน้ และดว้ยความเจริญของมนุษยท์  าให้เส้ือผา้
และเคร่ืองแต่งกายไดมี้การเปล่ียนแปลงไปตามยุคตามสมยั  จากความตอ้งการในการด ารงชีวิต เพ่ือใชใ้นการปกปิด
ร่างกายและช่วยให้ร่างกายอบอุ่น ดงันั้นเส้ือผา้ท่ีสวมใส่ย่อมเปล่ียนแปลงไปเพ่ือเอ้ือประโยชน์ และสามารถสนอง
ความตอ้งการแก่ผูส้วมใส่มากข้ึน เร่ือยมา จนสามารถตอบสองในเร่ืองของการบ่งบอกลกัษณะ หรือความมีเอกลกัษณ์
แก่ผูส้วมใส่ไดเ้ช่น บ่งบอกไปถึงเช้ือชาติ และสถานะต่างๆของมนุษย  ์แฟชัน่ในโลกไดเ้ติบโตและกา้วสู่ความเป็น
สากลเพราะ มีความเช่ือมโยงของการติดต่อ , การส่ือสารในโลกตะวนัตกและตะวันออก มีการเปิดรับและการ
แลกเปล่ียนกนัมากข้ึน แฟชัน่ในโลกตะวนัตกจึงมีการแพร่หลายและเร่ิมมีบทบาทกบัโลกตะวนัออก ท าให้มีความเป็น
สากลมากข้ึน 

ส าหรับมนุษยพ้ื์นฐานค่านิยมทางสังคม ของค าว่า “แฟชัน่” มีมากมายไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ การแต่งตวั รวมไป
ถึงวิธีหรือเทคนิคในการแต่งตวัต่าง ๆ ท่ีน ามาสวมใส่ประดับตกแต่งตามร่างกาย เพ่ือให้เกิดความโดดเด่น แลว้ยงั
สามารถสะทอ้นในเร่ืองราวกระบวนความคิด ระบบวิธีคิดท่ีบ่งบอกถึงว่า “ฉันคือใคร” และความหมายของแฟชัน่มี
ความไหลเล่ือนไปตามทิศทางท่ีหลากหลายในขณะท่ีการสร้างภาพลกัษณ์ของตนเอง ข้ึนอยู่กบัคนรอบขา้งในสังคม  
ท่ีจะส่งผลยอมรับ หรือไม่ยอมรับ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสามารถเปล่ียนแปลงและเคล่ือนท่ีอยู่ไดต้ลอดเวลา และการบริโภค
แฟชัน่เป็นเพียงทางเลือกหน่ึงของการ สร้างเอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคลเท่านั้น   
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ดงันั้น ส่ิงท่ีมนุษยค์น้หาจึงไม่ใช่เป็นแฟชัน่ แต่คือ สไตล์ (style) เน่ืองจากสไตล ์(style) คือการบ่งช้ีและค า
จ ากดัความ ท่ีสามารถบ่งบอกถึงความเป็นตวัตนของคนนั้นๆท่ีถูกส่งผ่านออกมาจาก กระบวนการของความคิด หรือ
แนวทางในการใชชี้วิตความเป็นอยู่ ท่ีถูกสะทอ้นออกมาผา่นการแต่งกาย เม่ือคนภายนอกมองเห็น สามารถรู้สึกไดถึ้ง
ความเป็นตวัเรา ท่ีไม่ใช่จากการติดตามแฟชัน่ หรือบุคคลใดๆ แต่ตอ้งเป็นส่ิงท่ีเกิดจากความคิดเห็นของเราจากการเสพ
หรือติดตามส่ิงเหล่านั้น เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งมองให้ออกว่าตวัเรานั้นชอบอะไร สไตล ์(style) คือความชอบท่ีจริงจงั 
คือส่ิงท่ีถูกสั่งสมและหล่อหลอมมาเป็นเวลานานพอ ท่ีจะถูกส่งผา่นออกมาเป็นการแต่งกาย ท่ีสามารถสร้างความเป็น
ตวัตนของบุคคลนั้นๆออกมาได ้
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือศึกษาความแตกต่างของเทคนิคและวสัดุต่างๆ  
2.2 เพ่ือศึกษาและทดลอง การเผาไหมท่ี้อุณหภูมิ 900 องศา ท่ีท  าให้เกิดร่องรอยการไหม ้และท่ีอุณหภูมิ 1200 

องศา ท่ีท  าให้เกิดการหลอมละลายของตวัโลหะทองแดง เพ่ือน ามาออกแบบและก าหนดให้เกิดเป็นลวดลาย (pattern) 
และพ้ืนผวิ (surface) บนช้ินงานได ้ 

2.3  เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างช้ินงาน ท่ีสามารถเป็นเอกลกัษณ์ให้กบัตวัช้ินงานและผูส้วมใส่ 
 
3. การทบทวนวรรณกรรม  

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
การวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือหาผลของความแตกต่างของวสัดุท่ีมีความแตกต่างกนั โดยผ่ายกระบวนการและเทคนิค

ต่างๆเพ่ือให้ผลออกมาในรูปแบบท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได ้ ก่อให้เกิดรูปแบบหรือมุมมองใหม่ๆท่ีเป็นเอกลักษณ์
ภายใตก้ารศึกษาทฤษฎีดงัต่อไปน้ี 

3.1 ทฤษฎีเทคนิค Enamel ( โลหะเคลือบ ) 
การใชโ้ลหะพวกเหล็ก อะลูมิเนียม รวมไปถึงโลหะผสมต่างๆ และโลหะมีค่าไดแ้ก่ เงิน ทองแดง และทอง 

ท่ีมีการข้ึนรูปในรูปแบบของภาชนะ มาเคลือบโดยจะเคลือบแค่ส่วนผิวภายนอก โดยใช้เคลือบจากวัตถุดิบท่ี
เหมือนกบัเคลือบของงานเซรามิกส์ เคร่ืองป้ันดินเผา ตวัอย่างเคลือบท่ีไดจ้ากออกไซด์ หิน แร่ และดินชนิดต่างๆ 
โลหะเคลือบนั้นเม่ือสารเคลือบถูกให้ความร้อน จะท าให้เคลือบมีผวิเหมือนแกว้ ท่ีแข็ง ติดกบัผวิเป็นชั้นบางๆ ซ่ึงเกิด
จากอินทรียส์าร (inorganic) หลอมตวัท่ีอุณหภูมิ 500-1,000 องศาเซลเซียส ซ้ึงผลท่ีไดอ้าจมีความแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บั
จุดประสงค์การใชง้านและชนิดชองโลหะเคลือบ (อ าพน วฒันรังสรรค์, 2539, หน้า 21; สุรศกัด์ิ โกสิยพนัธ์, ม.ป.ป., 
หนา้ 55) ดงันั้นเพ่ือให้เกิดการหลอมละลายของเคลือบท่ีสามารถเกาะผวิของโลหะไดแ้ละท าให้เกิดสีสัน ลวดลาย ซ่ึง
มีปัจจยัหลกัคือ อุณหภูมิท่ีใชใ้นการเผา ชนิดของโลหะ และชนิดของเคลือบ ท่ีจะส่งผลให้มีความแตกต่างกนัออกไป 

ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาเร่ืองของเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ให้มีความทนัสมยัข้ึนส าหรับในการท าโลหะเคลือบ 
ซ่ึงช่วยลดเร่ืองของความสูญเสีย และเพ่ิมความสะดวกในการท ามากข้ึน รวมไปถึงวตัถุดิบท่ีมีความปลอดภยั จึงพฒันา
เป็นอุตสาหกรรมมากข้ึน แต่มีบางส่วนบางสถานท่ี ท่ียงัตอ้งการรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ในเร่ืองของเทคนิค และการ
สร้างสรรคศิ์ลปะแบบโบราณ  
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โดยในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้ าแนวความคิดและเทคนิคมาใชใ้นการทดลองวิจยัเพ่ือเป็นการต่อยอดและ
พัฒนาเพ่ือให้เกิดส่ิงใหม่ข้ึน โดยมีความสนใจในเร่ืองการให้ความร้อนกับตัวโลหะ จนกระทั้ งได้พลิกแพลง
แนวความคิด ทดลองน าไปผสมผสานกบัการให้ความร้อนในเตาเผา ของกระบวนการทางเซรามิกส์ รวมไปถึงการให้
สีของตวัโลหะ ท่ีไดมี้การทดลองจนเกิดเป็นเทคนิคใหม่ๆ รวมไปถึงกระบวนการใหม่ๆเพ่ือคน้พบและกา้วขา้มจากส่ิง
เดิมท่ีมีอยู ่

3.2 วสัดุท่ีใชใ้นการท าเคร่ืองประดบั 
จากงานวิจยัน้ีตอ้งการท างานประเภทของเซรามิกส์ จึงตอ้งมีการใชดิ้นเขา้มาเก่ียวขอ้ง สามารถจ าแนกดินท่ี

น ามาท าเป็นงานผลิตภณัฑข์องเซรามิกส์ไดโ้ดย การจ าแนกจากคุณภาพเน้ือของผลิตภณัฑ ์ไดด้งัน้ี 
1. พอร์ซเลน (Porcelain)  เป็นเน้ือดินท่ีมีความขาว เคลือบเป็นผวิมนั มีความโปร่งแสง ให้ความแข็งแกร่ง

ไม่ดูดซึมน ้ า มีเสียงกังวานเม่ือเคาะ มีส่วนผสม ของดินขาว ดินเหนียว หินไชน่าสโตน แร่ควรอตช์และแร่ฟันมา้ 
เหมาะแก่การใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

2. โบนไชน่า (Bone China) เป็นเคร่ืองดินเผาท่ีมีราแพงเรียกได้ว่าเป็นดินชั้นดี ให้ความขาว มีเน้ือท่ี
ละเอียด เม่ือเคลือบจะเป็นมนัวาวมาก มีน ้ าหนักเบา ให้ความโปร่งแสงและเม่ือเผาจะให้ความแข็งแกร่งสูง มกัใชท้  า
ผลิตภณัฑจ์ าพวก ถว้ย ชามและเคร่ืองประดบั มีส่วนผสมหลกัๆคือ เถา้กระดูกซ่ึงเป็นส่วนผสมหลกัท่ีท าให้ดินมีความ
ขาว และมีเน้ือละเอียดนั้นเอง ดินขาวเคโอลิน (kaolin) และไชนาสโตน (china stone) 

3. เอิร์ธเธินแวร์ (Earthenware) เป็นเคลือบผิวทึบแสง ไม่ให้ความขาวมากเท่าดินชนิดอ่ืน สามารถดูดซึม
น ้าได ้เน่ืองจากมีความพรุนของเน้ือดิน นิยมน ามาท าผลิตภณัฑจ์  าพวก คนโท หมอ้ดินเผา กระเบ้ืองและกระถางตน้ไม ้

4. สโตนแวร์ (Stoneware) เป็นดินท่ีมีความหลากหลายต่อการใชง้าน เช่น งานป้ัน งานหล่อ การอดัหรือ
ป้ัม เหมาะแก่การท าผลิตภัณฑ์จ  าพวกส าหรับใส่ปรุงอาหาร มีลักษณะท่ีโดดเด่นคือ มีความแข็งแรงและทนทาน 
ช้ินงานจึงมีน ้ าหนกัมาก และมีความหนา 

5. เทอราคอตตา (Terra Cotta) เป็นดินเหนียวท่ีเม่ือเผาแลว้จะมีสีแดง มีความพรุนตวัสูง ไม่นิยมเคลือบ
ดว้ยน ้าเคลือบแต่นิยมเคลือบเป็นสีต่างๆ ผลิตภณัฑท่ี์นิยมจะเป็นจ าพวก กระเบ้ืองบุผนงั และวสัดุก่อสร้าง 

6. แกว้ (Glass) มีความโปร่งแสง บางชนิดอาจให้ความขุ่น ผลิตภณัฑ์ท่ีนิยมน ามาใช้เช่น แกว้ ขวดน ้ า 
กระจก และหลอดไฟ  

7. วสัดุทนไฟ (Refractories)  เป็นวสัดุประเภทนินทรียพ์วก หิน ดิน แร่ธาตุท่ีสามารถหลอมตวัไดย้ากเม่ือ
เผาในอุณหภูมิสูง สามารถทนอุณหภูมิไดท่ี้ 1600 องศาเซลเซียส ไดแ้ก่ อิฐฉนวนทนไฟ อิฐทนไฟ ( เพญ็สินี ผวิเกล้ียง, 
2556 ) 

จากคุณสมบติัทั้งหมดผูว้ิจยัเลือกใชดิ้นพอร์ซเลน (Porcelain)  เน่ืองจากดินชนิดน้ีเป็นดินท่ีให้ความขาว มี
เน้ือท่ีละเอียดจึงเหมาะกบัการใชห้ล่อท าช้ินงาน เม่ือเคลือบจะให้ผวิมนัวาว มีความโปร่งแสง และให้ความแข็งแกร่ง
คลา้ยแกว้ไม่มีการดูดซึมน ้ า เม่ือเคาะจะมีเสียงท่ีดังและกงัวาน ง่ายต่อการท าความสะอาด มีน ้ าหนักเบา เป็นดินท่ี
เหมาะแก่การน าไปสร้างผลิตภณัฑ์หรือช้ินงานท่ีสามารถใชง้านไดใ้นชีวิตประจ าวนัไดห้ลากหลาย เผาท่ีอุณหภูมิท่ี 
1200-1280 องศา จะให้ความแข็งแรงและความแกร่งของเน้ือดิน ( เพญ็สินี ผวิเกล้ียง, 2556 ) จึงเหมาะแก่การน ามาใช้
ท  าเคร่ืองประดบัท่ีสามารถใชง้านไดก้บัเส้ือผา้ท่ีห่อหุ้มร่างกาย รวมไปถึงการน าไปใชเ้ป็นจ าพวกของประดบัตกแต่ง
เช่น กระเป๋า รองเทา้ หมวกเป็นตน้ เน่ืองจากให้น ้ าหนกัท่ีเบาในขณะเดียวกนันั้นยงัให้ความแข็งแรงคงทน ต่อการใช้
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งาน เก็บรักษาหรือท าความสะอาดไดง่้าย และดว้ยเน้ือสีขาวของดินจึงให้ความโดดเด่นกบัช้ินงาน ดูเรียบง่าย สะอาด 
สามารถดดัแปลงการใชง้านไดห้ลากหลายทุกๆโอกาสไม่ว่าจะในชีวิตประจ าวนัหรือโอกาสพิเศษ  

 
 3.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
จากการศึกษาของ Jenkins (2004) พบว่า อตัลกัษณ์ของตวับุคคลนั้นเป็นส่ิงท่ีมีในตนเอง และผูอ่ื้น ซ่ึงไม่จบ

ส้ิน และเพ่ือจ าแนกหรือบ่งช้ีตวับุคคล กลุ่มท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ในทางสังคมซ่ึงผ่านการสร้างความหมายระหว่างบุดคลกบั
กลุ่ม อาจมีทั้งความต่าง (difference) และความคลา้ย (simicrity) ดงันั้น การมีปฏิสัมพนัธ์ จึงก่อให้เกิดอตัลกัษณ์กลุ่ม
และอัตลักษณ์บุคคลข้ึน (ndividudl ond collective idenfity) และปฏิสัมพันธ์ในทางสังคมยงัสามารถตอบแทน
ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อตนว่า "ฉันคือใคร" ดว้ยการมองตนเองและผูอ่ื้นมอง ซ่ึงอาจไม่สอดคลอ้งกนัตลอด อตั
ลกัษณ์ของตวับุคคลจึงไม่ใช่การแสดงออกท่ีมัน่คงตายตวั แต่จะข้ึนอยูก่บัปฏิสัมพนัธ์ในทางสังคมส่วนใหญ่  

แฟชั่นนั้ นถือเป็นเคร่ืองแต่งกายทุกชนิดและเป็นส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับวิธีการน าเสนอตัวของบุคคลเอง 
(presentation) ซ่ึงมีความเก่ียวข้องและครอบคลุมทั้ งในด้านการแต่งหน้า การท าผม การแต่งกาย การสวมใส่
เคร่ืองประดบั และอากปักิริยาของผูส้วมใส่ ซ่ึงมีความหมายของแฟชั่นดงัน้ี ส่วนใหญ่ตวัของบุคคลนิยมน ามาใช้
ประดบัให้เกิดประโยชน์เพ่ือสร้างแรงผลกัดนัให้เกิดความโดดเด่น สร้างความแตกต่าง (distinction) ตลอดจนสร้าง
ส านึกในการเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่าย (offliction) ร่วมกบัผูอ่ื้น และยงัเป็นส่ิงท่ีสามารถใชย้ืนยนัความรู้สึกถึงการ
เป็นเจา้ของในทางสังคม (social belonging) (กาญจนา แกว้เทพ.2547: 273 : Thompson and Haytko,1997: 26) 
 
4. การด าเนินการวจิัย 
 การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือศึกษาคุณสมบติัของประเภทโลหะร่วมกับวสัดุอ่ืนๆ เพ่ือ
ออกแบบส่ิงใหม่ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

4.1 การเลือกวสัดุท่ีน ามาใชใ้นการทดลอง  
การท างานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกวสัดุคือโลหะ เช่น อลูมิเนียม (Aluminium) ทองแดง (Copper) ทองเหลือง (Brass) ซ่ึง
มีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. มีความแข็งแรง คงทน 
2. มีพ้ืนผวิมนัเงา 
3. ยากต่อการสลายและการเปล่ียนสถานะภาพ 
4. สีของความเป็นโลหะ ท่ีให้ความรู้สึกเรียบและหรูหราในเวลาเดียวกนั ( ณปภชั พิมพดี์. 2560 ) 
แต่ดว้ยตวัโลหะท่ีมีความคมนั้น สามารถเกิดอนัตรายจากใชง้านไดง่้าย รวมไปถึงการท่ีจะน ามาดดัแปลง

หรือคล่ีคลายรูปทรงให้เหมาะแก่การน ามาออกแบบเพ่ือการใชง้านนั้นค่อนขา้งยาก จึงคน้หาเทคนิคท่ีจะสามารถน ามา
ต่อยอดในการวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงเทคนิคท่ีผูว้ิจยัมีความสนใจคือ เทคนิค Enamel (โลหะเคลือบ) 

4.1.1 การเคลือบบนพ้ืนผิวโลหะ เรียกว่า การเคลือบ Enamel (โลหะเคลือบ) ซ่ึงในสมยัก่อน
คริสตกาล ชาวอียปิตไ์ดรู้้จกัการท าโลหะเคลือบเป็นชาติแรก และไดท้  าพวกเคร่ืองประดบัท่ีมีช้ินเล็กๆ โดยใชเ้คลือบสี
ทึบ (opaque glaze) เช่นสีสีมรกต เขียวพลอย สีน ้ าเงิน และสีม่วง มกัใชโ้ลหะท่ีมีค่ามากในสมยันั้ นส าหรับการท า
โลหะเคลือบ เช่นทองแดง เงิน ทองค า เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 1 ตวัอยา่งงานเคลือบผวิโลหะ Enamel (โลหะเคลือบ) 

 
4.1.2 Enamel (โลหะเคลือบ) มีความแข็งแรง มีผวิเรียบและมนัวาว ทนทานต่อการขีดข่วน การกดั

กร่อนของสารเคมีและกรด อีกทั้งยงัสามารถท าสีสันไดห้ลากหลาย ไม่เป็นสนิม และท าความสะอาดง่าย  
4.2 ผูว้ิจยัไดน้ าเทคนิคการหลอมละลายของเคลือบ Enamel (โลหะเคลือบ) มาต่อยอดในการวิจยัคร้ังน้ีโดย

การ ใชก้ระบวนการการให้ความร้อนของเซรามิกส์และดิน เป็นตวัวางโลหะในการเผา ซ่ึงเป็นการผสมผสานความ
แตกต่างของวสัดุ และเทคนิค เพ่ือท าให้เกิดเป็นช้ินงานท่ีมีความแตกต่างและแปลกใหม่ไปจากเดิม 

4.3 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชว้สัดุโลหะ3 ชนิดคือ อลูมิเนียม ทองแดง และทองเหลือง เพราะเป็น
โลหะ 3ชนิดท่ีสามารถหาได้สะดวก มีจ านวนมาก มีจุดไหมแ้ละจุดหลอมละลายท่ีใกลเ้คียงกัน มีสีท่ีแตกต่างกนั 
เพราะอาจให้สี ลวดลาย และพ้ืนผวิ ท่ีมีความแตกต่างกนัออกไป 

 
ทองแดง (Copper) 

 

จุดหลอมเหลว 1,085 องศา 

ทองเหลือง (Brass) 

 

จุดหลอมเหลว 1,130 องศา 

อะลูมิเนียม (Aluminium) 

 

จุดหลอมเหลว 933 องศา 

 

ภาพท่ี 2 ตารางแสดงจุดหลอมเหลวของโลหะ 
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4.4 เร่ิมการทดลองโดยการตดัแผน่โลหะทั้ง 3 ชนิดให้มีขนาดท่ีแตกต่างกนัและวางลงบนดินแผ่นส่ีเหล่ียมท่ี
น ามารองตวัโลหะ โดยในการทดลองคร้ังน้ี จะใส่เศษแกว้ลงไปบนโลหะ และใชน้ ้ าเคลือบของเซรามิกส์ทาลงบน
แผน่โลหะ เน่ืองจากตอ้งการเห็นการไหลตวัของเศษแกว้กระจกและตวัเคลือบบนตวัโลหะแต่ละชนิด โดยมีอุณหภูมิ
ในการเผาท่ีอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส 

 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงช้ินงานก่อนน าเขา้เตาเผาท่ีอุณหภูมิ 1200 องศา 
 
ผลท่ีไดจ้ากการทดลองคือตวัโลหะแกว้กระจกและเคลือบ หลอมละลายเป็นสีด าคลา้ยลาวาจนไม่สามารถ

แยกแยะประเภทของโลหะได ้จากการทดลองคร้ังน้ีส่ิงท่ีน่าสนและไดเ้รียนรู้คือ สีของพ้ืนผวิจากการหลอมของโลหะ
ท่ีมีสีด าและมีแสงแวววาว คลา้ยกากเพชร (glitter) และพ้ืนผวิท่ีขรุขระ ซ่ึงมีความน่าสนใจและมีความแปลกใหม่จึงได้
น าไปพฒันาต่อในการทดลองคร้ังต่อไป 

 

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงช้ินงานหลงัการเผาอุณหภูมิ 1200 องศา 
 



 การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  402 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

4.5 เร่ิมท าการทดลองอีกคร้ัง โดยน าปัญหาท่ีเจอเช่น การหลอมละลายของโลหะท่ีไหลออกไปจนท าให้เกิด
การเสียหายจึงท าให้เป็นตวัถาดใส่เพ่ือกนัการไหล และไดล้ดขนาดของตวัโลหะทั้ง 3 ชนิดให้มีขนาดเล็กลง และมีตวั
แกว้กระจก และน ้าเคลือบวางลงบนตวัโลหะทั้ง 3 ชนิด เผาท่ีอุณหภูมิ 1200 องศา 

 

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงช้ินงานเผาแกก่้อนน าเขา้เตาเผาท่ีอุณหภูมิ 1200 องศา 
 

ผลการทดลองท่ีไดจ้ะเห็นว่าตวัโลหะ อลูมิเนียม กบัทองเหลืองนั้นเม่ือมีช้ินท่ีเล็กลง น าไปเผาท่ีอุณหภูมิ 
1200 องศา เกิดการเปราะ บางเบา และจะเห็นไดว้่าตวัโลหะทองแดง สามารถหลอมละลายให้พ้ืนผวิและสี รวมไปถึง
เม่ือใส่เศษแกว้กระจก และเคลือบลงไปบนตวัโลหะทองแดงแลว้ เม่ือน าไปเผาก็ยงัให้สีฟ้า และมีพ้ืนผวิท่ีขรุขระคลา้ย
กบัลาวา มีแสงแวววาว ซ่ึงมีความน่าสนใจและสามารถน าไปต่อยอดได ้ จึงเลือกตวัโลหะทองแดงมาใชใ้นการทดลอง
คร้ังต่อไป 

 

 
 

ภาพท่ี 6 แสดงช้ินงานหลงัการเผาแกท่ี้อุณหภูมิ 1200 องศา 



 การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  403 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

4.6 ในการทดลองคร้ังน้ีไดมี้การลดอุณหภูมิลงจาก 1200 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิท่ี 900 องศา เน่ืองจาก
ตอ้งการดูว่าตวัโลหะนั้นยงัมีการหลอมละลายอยูห่รือไม่ จึงท าการลองตดัให้มีรูปทรงอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างออกไป รวมถึง
น าสายไฟทองแดงมาทดลองในการเผาคร้ังน้ีเพราะต้องการทราบถึง พ้ืนผิวและพ้ืนผิว (surface)  และลวดลาย 
(pattern) ท่ีเกิดข้ึนในรูปแบบอ่ืน ๆ 

 

 
 

ภาพท่ี 7 แสดงการทดลองตดัโลหะทองแดงเป็นรูปทรงอ่ืนๆ และเผาท่ีอุณหภูมิ 900 องศา  
 
ผลท่ีได ้คือ มีความแตกต่างมากจากการเผาอุณหภูมิ 1200 องศา คือตวัโลหะไม่มีการหลอม แต่เกิดเป็นรอย

ไหมจ้ากตวัโลหะทองแดง เป็นรอยไหมสี้ด าเขม้ แต่จุดท่ีสัมผสันอ้ยสีจะจางลงและมีสีเขียวออกฟ้าผสมเล็กนอ้ย 
 

 
 

ภาพท่ี 8 แสดงช้ินงานการทดลองหลงัเผาท่ีอุณหภูมิ 900 องศา  
 

4.7 จากการทดลองในคร้ังก่อนเห็นว่าเม่ือตดัตวัโลหะทองแดงเป็นส่ีเหล่ียม รอยไหมบ้นดินท่ีปรากฏจะออก
ตามรูปของโลหะทองท่ีตดั ซ่ึงมีความน่าสนใจ จึงทดลอง ตดั,ซอย ตวัโลหะทองแดง ให้มีขนาดและลกัษณะท่ีแตกต่าง
กนัออกไป 5 ลกัษณะ เพ่ือไดร้ายละเอียด (texture) สี(color) และลวดลาย (pattern)ใหม่ ๆ ข้ึน 

 



 การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  404 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 
 

ภาพท่ี 9 แสดงการทดลองตดั โลหะทองแดง 
 

4.8 วางและก าหนดการวางของโลหะทองแดงไดต้ามความตอ้งการ บนดินท่ีเตรียมพร้อมไว ้ ส าหรับในการ
เผาท่ีอุณหภูมิ 900 องศา ต่อไป โดยในการเผาคร้ังน้ี ไดใ้ชต้วัโลหะทองแดงท่ีไดท้  าการตดัไวบ้างส่วนและบางลกัษณะ 

 

 
 

ภาพท่ี 10 แสดงการวางทองแดงบนตวัช้ินงาน 
 

4.8.1 จะเห็นไดว้่า รอยไหมน้ั้นเป็นรอยท่ีเกิดจากการตดัตวัโลหะทองแดง และให้สีท่ีมีน ้ าหนัก
อ่อนและเขม้ เป็นสีเขียวๆอมฟ้า 

 

 
 

ภาพท่ี 11 แสดงช้ินงานหลงัเผาท่ีอุณหภูมิ 900 องศา 
 



 การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  405 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

4.8.2 หลงัจากนั้นตวัโลหะมีการเช่ือมติดกนัเองบนตวัดิน ซ่ึงมีความน่าสนใจเพราะสามารถน าตวั
โลหะทองแดงท่ีติดกนันั้นแยกออกมาเป็นวงกลมจากดินไดเ้ลย 

 

 
 

ภาพท่ี 12 แสดงช้ินงานหลงัเผาท่ีอุณหภูมิ 900 องศา 
 

4.8.3ได้ท  าการใส่แก้วกระจกลงไปกับผงโลหะทองแดง ผลปรากฏว่า เม่ือแก้กระจกผสมกับ
โลหะทองแดงจะให้สีฟ้าชดัเจน และตวัแกว้กระจกไม่หลอมละลาย 

 

 
 

ภาพท่ี 13 แสดงช้ินงานโลหะทองแดงผสมแกว้หระจก หลงัเผาท่ีอุณหภูมิ 900 องศา 
 

4.9 น าไปทดลองเผาท่ีอุณหภูมิท่ี 1200 องศา 
ในการทดลองคร้ังน้ี ลองใชต้วัโลหะทองแดงท่ีไดต้ดัไวบ้างลกัษณะ มาทดลองกบัอุณหภูมิท่ี 1200 องศา  

4.9.1 ตวัโลหะทองแดงนั้นหลอมละลายเขา้หากนัจึงท าให้เกิดเป็นสีด า อมฟ้าอมเขียว มีแสงแวว
วาว คลา้ยกากเพชร (glitter) ซ่ึงมีความน่าสนใจ 

 

 
 

ภาพท่ี 14 แสดงช้ินงานโลหะทองแดง หลงัเผาท่ีอุณหภูมิ 1200 องศา 



 การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  406 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

4.9.2 ไดล้องน าเคลือบใส มาทาทบัตวัโลหะทองแดงท่ีโรยอยูบ่นดินท่ีเตรียมไว ้
 

 
 

ภาพท่ี 15 แสดงช้ินงาน หลงัเผาท่ีอุณหภูมิ 1200 องศา 
 

ปรากฏว่ามีการให้สีท่ีชัดเจนคือสีเขียว ,ฟ้า และสีด าของตัวโลหะทองแดงท่ีหลอม และสามารถวาง
โลหะทองแดงให้มีระยะห่างตามท่ีตอ้งการได ้ เน่ืองจาก เม่ือวางชิดๆกนัท าให้หลอมละลายจนไม่รู้รูปทรง แต่เม่ือวาง
ห่างๆเม่ือหลอมละลายจะไม่ไหลมารวมกนั สามารถเกิดพ้ืนผวิ (surface) และลวดลาย (pattern)ใหม่ๆข้ึน และเม่ือผสม
เคลือบลงไป ยงัสามารถให้สีไดอ้ยา่งชดัเจนอีกดว้ยรายละเอียด  

 
4.10 เทคนิคการเผาความร้อนเพ่ือให้สี 

เป็นการทดลองจากการน าช้ินงานท่ีทดลองมา เม่ือน าออกมาจากเตาจึงให้ความร้อนอีกคร้ัง โดยการให้ความร้อนจาก
แก๊สกระป๋อง ปรากฏว่าตวัโลหะทองแดงท่ีหลอมละลายนั้น เม่ือถูกเผาดว้ยแก็สกระป๋องแลว้ จะเปล่ียนสีเช่น สีแดง   
สีส้ม น ้ าเงิน เม่ือเร่งความร้อนจะให้เป็นสีรุ้ง จึงน าเทคนิคการให้สีน้ีมาใช้ในการเปล่ียนสีจากตวัโลหะทองแดงท่ี
หลอมละลายเป็นสีด า ให้มีสีสันตามท่ีเราตอ้งการ 
 

 
 

ภาพท่ี 16 แสดงช้ินงาน ก่อน-หลงัให้ความร้อนดว้ยแก๊สกระป๋อง ท่ีอุณหภูมิ 1200 องศา 
 

รูปทรงท่ีใชใ้นการออกแบบ 
ตอ้งการให้ตอบสนองการใชง้านส าหรับทุกเพศทุกวยั เม่ือใส่แลว้ให้ความรู้สึกเรียบหรู มีสไตล์ (style)  และ

มีความแตกต่าง สามารถบ่งบอกความเป็นตวัของตวัเองได ้
 จึงใชรู้ปทรงของเรขาคณิต รูปทรงกลม เน่ืองจากตอ้งการรูปทรงท่ี มีความเรียบง่าย เน้นการใชง้าน และ
สามารถแสดงให้เห็นถึงเทคนิค ของตวัช้ินงานให้มีความโดดเด่นชดัเจนยิง่ข้ึน  



 การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  407 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ผูว้ิจัยเลือกใช้ดินพอร์ชเลน (Porcelain) เน่ืองจากดินมีคุณสมบติัและความโดดเด่นคือเน้ือดินมีสีขาวให้
น ้ าหนกัเบาหลงัการเผา และให้ความแข็งแรงคงทนต่อรอยขีดข่วน และการกดักร่อนจากสารเคมี ท าความสะอาดง่าย 
เป็นดินท่ีมีคุณสมบติัและความเหมาะสมแก่การใชใ้นงานหล่อ โดยเฉพาะในการท าพวกเคร่ืองประดบั (Jewelry) 

4.11 การท าตวัตน้แบบ 
ใชต้วัแม่พิมพท์  าขนมเป็นตน้แบบในการหล่อปูนปาสเตอร์ เพ่ือท าตน้แบบในการหล่อน ้าดิน 
 

 
 

ภาพท่ี 17 แสดงขั้นตอนการท าแม่พิมพ ์
 

4.12 เม่ือไดต้วัตน้แบบท่ีท าจากปูนปาสเตอร์แลว้ ท  าการเทน ้ าดิน เม่ือไดค้วามหนาท่ีก าหนด ให้เทน ้ าดินท่ี
เป็นส่วนเกินออก  

 

 
 

ภาพท่ี 18 แสดงแม่พิมพท่ี์สมบูรณ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 19 แสดงการหล่อและเทน ้าดินส่วนเกินออก 



 การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  408 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

4.13 จากนั้นรอให้ดินเซทตวัในแม่พิมพ ์แลว้จึงสามารถน าดินท่ีหล่อออกจากแม่พิมพ ์
 

 
 

ภาพท่ี 20 แสดงการเซทตวัของดิน 
 

4.14 ท าการเก็บรายละเอียด โดยการใชก้ระดาษทราบ เบอร์600 – 1,000 ในการเก็บรายละเอียด จนเรียบและ
มีความหนาท่ีเท่ากนั 

 

 
 

ภาพท่ี 21 แสดงการขดั เก็บรายละเอียด 
 

4.15 น าโลหะทองแดงท่ีตดัเตรียมไวใ้นรูปทรงต่างๆมาวางบนตวัดิน สามารถก าหนดลวดลายไดต้ามความ
ตอ้งการการวางขั้นตอนน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 22 แสดงการวางโลหะทองแดง 



 การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  409 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

4.16 น าไปเผาท่ีอุณหภูมิท่ีตอ้งการ คือ 900 และ 1200 องศา เพ่ือไดช้ิ้นงานท่ีมีความแตกต่างจากการเผาของ2 
อุณหภูมิ ตามท่ีทดลองมาขา้งตน้ 

 

 
 

ภาพท่ี 23 แสดงการน าช้ินงานเขา้เตา  
 

4.17 เม่ือช้ินงานออกจากเตาน าช้ินงานบางส่วนมาเผาให้ความร้อนเพ่ือให้สีสันแก่ช้ินงาน 
 

 
 

ภาพท่ี24 แสดงการเผาช้ินงานดว้ยแก๊สกระป๋อง 
 

4.18 น ามาประกอบกบัวสัดุอ่ืนท่ีเตรียมไว ้และเป็นช้ินงานเสร็จสมบูรณ์  
 

 
 

ภาพท่ี25 แสดงช้ินงานส าเร็จ 



 การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
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5. ผลการวจิัย 
การน าวสัดุท่ีมีความแตกต่างกนั (contrast) คือความตรงกนัขา้มกนั และเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถอยูห่รือสร้างส่ิง

อ่ืนข้ึนใหม่รวมกนัได ้สามารถน ามาสร้างสรรคช้ิ์นงานให้มีประโยชน์ ในการใชง้านให้เขา้กบัความเป็นแฟชัน่ และยงั
สามารถสร้างลกัษณะ (character) ความแปลกใหม่ ดว้ยเทคนิคท่ีสามารถน ามาผสมผสานในการท าช้ินงาน ให้กบัผูท่ี้
สวมใส่ไดจ้ริง ดว้ยตวัเทคนิคท่ีมีลกัษณะ (character) ท่ีแปลก และแตกต่างออกไปจากส่ิงท่ีอยู่นั้น คือกระบวนการ 
และเทคนิคใหม่ๆเช่น เม่ือโลหะทองแดงหลองละลายบนดินแลว้ สามารถให้พ้ืนผิวขรุขระคลา้ยลาวา มีสีด า และสี
แสงแวววาว ถูกน าไปสู่การสร้างช้ินงานเป็นเคร่ืองประดบั ท่ีให้ความเรียบง่าย มีสไตล์ มีความแปลกและแตกต่าง 
ทั้งตวัของช้ินงานและกระบวนการสร้างช้ินงาน ดว้ยส่ิงใหม่ๆเหล่าน้ีท่ีถูกคน้พบ จึงสามารถถูกถ่ายทอดไปสู่ผูท่ี้สวม
ใส่ ท่ีอยากจะมีคาแรคเตอร์และเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง ให้มีความแตกต่างออกไปจากส่ิงท่ีมีอยู่ได ้จากการศึกษา
และทดลอง พบว่า 

โลหะทองแดง เม่ือน ามาผสมผสานกบักระบวนการของเซรามิกส์ ซ่ึงมีดินและอุณหภูมิเป็นปัจจยัในการท า
ให้เกิดส่ิงใหม่คือ เม่ือให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 900 องศา โลหะทองแดงจะเกิดรอยไหมบ้นดินท่ีมีเน้ือสีขาวอยา่งชดัเจน 
เป็นสีน ้ าตาลและมีสีเขียวอ่อนบางๆส่วนตวัโลหะทองแดงไม่เกิดการหลอมละลายแต่อยา่งใด แต่จะติดกนัเป็นปึกแผ่น 
สามารถน าไปต่อยอดในการสร้างเป็นช้ินงานใหม่ได ้และน าไปให้สีสันเพ่ิมเติมไดด้ว้ยการใชแ้ก๊สกระป๋องให้ความ
ร้อนอีกคร้ังหลงัจากการเผาในเตาเรียบร้อยแลว้ 

ส่วนในการเผาท่ีอุณหภูมิ1200 องศา โลหะทองแดงจะหลอมละลายบนดินท่ีมีเน้ือสีขาว  ท  าให้เกิดเป็นส่ิง
ใหม่คือ เกิดเป็นพ้ืนผิวขรุขระคลา้ยลาวา สีด า มีแงแวววาว และยงัสามารถน าไปให้สีเพ่ิมเติมไดด้ว้ยแก๊สกระป๋องใน
การให้ความร้อนบนพ้ืนผวิท่ีหลอมละลาย รอยไหมแ้ละพ้ืนผวิท่ีเกิดจากการหลอมละลายบนตวัดิน ท่ีไดจ้ากการเผาใน
แต่ละอุณหภูมินั้น สามารถก าหนดไดโ้ดยการ ตดัโลหะทองแดงเป็นขนาดและลกัษณะท่ีแตกต่างกนั และน ามาจดัวาง
ตามท่ีก าหนดจะไดล้วดลายใหม่ๆท่ีแตกต่างกนั แต่ในส่วนของโลหะท่ีจะน าไปเผาท่ีอุณหภูมิ1200 องศา ให้เลือกตดั
และซอยเป็นช้ินเล็กๆและค่อนขา้งบาง เพ่ือป้องกนัการหลอมละลายเขา้หากนัของตวัโลหะทองแดงจนไม่สามารถมี
ลวดลายตามท่ีก าหนดไวไ้ด ้

ดว้ยเทคนิคและการผสมผสานวสัดุเขา้ดว้ยกนั จนเกิดเป็นส่ิงใหม่ข้ึนคือ ร่องรอยการใหม่ และการหลอม
ละลายของโลหะทองแดง จะสามารถน าไปต่อยอดพฒันาเป็นลวดลายต่างๆและการให้สีสันเพ่ิมเติมนั้น เกิดเป็น
ช้ินงานเคร่ืองประดบัท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ท่ีมีความแตกต่าง และมีความแปลกใหม่กา้วขา้มจากส่ิงเดิมๆท่ีมีอยู ่ เป็น
เคร่ืองประดบัท่ีสามารถใชง้านไดทุ้กโอกาส และยงัสามารถเพ่ิมความมัน่ใจ บุคลิกภาพให้ดู เรียบ สะอาด ง่ายต่อการ
ใชง้าน 
 
6. การอภปิรายผล 

จากการศึกษาในเร่ืองของการผสมผสานวสัดุโลหะทองแดงกบักระบวนการการเผาไหมข้องเซรามิกส์ ท่ีมี
ความแตกต่างกนัหรือไม่สามารถผสมผสานกนัไดน้ั้น สามารถผสมผสานกนัไดจ้ริง จากการทดลอง ดว้ยวสัดุโลหะทั้ง 
3 ชนิดไดแ้ก่ อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง เพ่ือให้เกิดผลท่ีแตกต่างกนัโดยมีปัจจัยท่ีส่งผลคือ ดินและอุณหภูมิใน
เตาเผา เม่ือน าโลหะทั้ง3ชนิดไปเผาท่ีอุณหภูมิ 900 องศา พบว่าแผน่โลหะท่ีอลูมิเนียมและทองเหลืองเกิดการไหมแ้ละ
มีลกัษณะบาง กรอบ แตกหักไดง่้าย บนตวัดินก็พบรอยไหมท่ี้ค่อนขา้งจาง แต่โลหะทองแดงนั้นมีการเกาะตวั เช่ือม
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ติดกนัเป็นปึกแผน่ และมีร่องรอยการเผาไหมบ้นตวัดินชดัเจน และมีสีเขียวอ่อนจางๆผสม และเม่ือน ามาเผาท่ีอุณหภูมิ 
1200 องศา การหลอมละลายของโลหะทองแดงมีความชดัเจนกว่า ทองเหลือง และอลูมิเนียม คือจะเป็นพ้ืนผวิท่ีมีสีด า
คลา้ยการหลอมละลายของลาวา เป็นพ้ืนผิวขรุขระ มีแสงแวววาว ซ่ึงมีความน่าสนใจและสามารถน าไปพฒันาไดต่้อ 
จึงน าโลหะทองแดงมาใชใ้นการทดลองและศึกษาต่อไป โดยการน าโลหะทองแดงไปตดัเป็นลกัษณะและขนาดต่างๆ
เพ่ือท่ีจะสามารถน ามาจดัวาง หรือก าหนดลวดลายของรอยไหมแ้ละลวดลาย พ้ืนผิวท่ีไดจ้ากการหลอมละลายของ
โลหะทองแดง บนตวัดินไดต้ามท่ีตอ้งการ แลว้จึงค่อยน าไปเผาท่ีความร้อนอุณหภูมิ 900 และ1200 องศา และยงั
สามารถเพ่ิมสีสัน ให้กบัตวัโลหะทองแดง และพ้ืนผิวท่ีไดจ้ากการหลอมละลายบนดิน คือการใชแ้ก๊สกระป๋องให้
ความร้อนอีกคร้ัง หลงัจากการเผาในแต่ละอุณหภูมิจากเตาเรียบร้อยแลว้ ความแปลกใหม่ของการเลือกใชเ้ทคนิค และ
วสัดุท่ีแตกต่างกนัให้สามารถผสมผสานและเกิดเป็นส่ิงใหม่ข้ึน สามารถถูกน ามาสร้างให้มีเอกลกัษณ์ เพ่ือสะทอ้น
ไปสู่ตวัของผูบ้ริโภค และสามารถน าความคิดและกระบวนการในการท างานคร้ังน้ีไปต่อยอด และพฒันาให้ดีข้ึนได้
อีกดว้ย 
 จากการท่ีไดท้  าการวิจยั ทดลองเทคนิคและวสัดุท่ีมีความแตกต่างเขา้กนัไม่ได ้ให้สามารถมีความเช่ือมโยง
กนัได ้จนเกิดเป็นส่ิงใหม่แลว้ ผูว้ิจยัสามารถคน้พบ วิธีการทดลอง และผลิตช้ินงานท่ีกา้วขา้มความไม่เขา้กนั หรือ
ความเป็นไปไม่ไดข้องการเลือกใชว้สัดุ และเทคนิคเหล่าน้ี และไดส้ร้างผลงานท่ีให้มากกว่าคุณประโยชน์ และความ
สวยงาม คือ การส่งสารท่ีผา่นวิธีความคิด วิธีการทดลองและการผลิตไปสู่ตวัช้ินงาน ไปถึงผูบ้ริโภครวมไปจนถึงผูพ้บ
เห็น ให้ไดเ้ห็นถึงความแปลกใหม่และความแตกต่างของตวัช้ินงานไปสู่ความแปลกและแตกต่างของความเป็นแฟชัน่
โดยการออกแบบ และสามารถน าไปพฒันาต่อยอดเป็นลวดลาย หรือการใชง้านใหม่ท่ีตอบสนองความตอ้งการและ
การใชง้านของผูอ่ื้นได ้
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ความสัมพนัธ์ระหว่างความเส่ียงที่เป็นระบบและอัตราส่วนทางการเงิน 
กรณบีริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 100 

THE RELATIONSHIP BETWEEN SYSTEMATIC RISK AND FANCIAL RATIOS:  
A CASE OF LISTED COMPANIES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND SET 100 

ผัลย์ศุภา หลงทอง1 และ น่ิมนวล วิเศษสรรพ์2 
1หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต คณะบญัชี มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจ า คณะบญัชี มหาวทิยาลยัรังสิต 

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเส่ียงท่ีเป็นระบบและอตัราส่วนทางการเงิน 

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีจัดอยู่ในกลุ่ม SET 100 ตลอดระยะเวลา 5 ปี ตั้ งแต่ปี 
2556-2560 ยกเวน้หมวดธุรกิจการเงิน และรอบระยะเวลาด าเนินงานส้ินสุด 31 ธันวาคม ซ่ึงมีจ  านวนทั้งหมด 45 
บริษทั โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลทางการเงินและค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Beta) จากระบบขอ้มูลบริษทัจดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจ านวนขอ้มูลท่ีน ามาประมวลผลจึงเท่ากบั 225 ขอ้มูล อตัราส่วนทางการเงินท่ีใชใ้นการวิจยัน้ี
ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย อตัราก าไร
สุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี และ
ความเส่ียงทางบัญชี ใช้วิธีวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความถดถอยพหุคูณ แบบ Stepwise ในการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์  ช่วงความเช่ือมัน่ 95% 

ผลการวิจยัช้ีให้เห็นว่า ความเส่ียงท่ีเป็นระบบของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มน้ี มีค่ามากกว่า 1 และมีค่าเป็น
บวก แสดงถึงการเปล่ียนแปลงในอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมากกว่าการ
เปล่ียนแปลงในอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียของตลาด กล่าวได้ว่ามีความเส่ียงท่ีเป็นระบบสูง และพบว่าอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์เชิงลบ ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกับความเส่ียงท่ีเป็นระบบอย่างมีนัยส าคัญ ผลการวิจัยน้ีสนับสนุนให้นักลงทุนสามารถใช้ข้อมูลอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมและอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ในการประเมินความเส่ียงจากการลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์พ่ือท าการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่ม 
SET 100 
ค าส าคญั:  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม, อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น, ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 

 

ABSTRACT 
This research aims to study the relationship between systematic risk and financial ratios of the listed 

companies in the Stock Exchange of Thailand that had been in SET 100 through the 5 years since 2013–2017 and 
have operating period ending 3 1  December, excluding the company in financial sector. So there were 4 5 
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companies. The total of 225  financial ratios and systemic risk (Beta) of the listed companies were collected from 
the information system of the Stock Exchange of Thailand. The financial ratios used in this research were current 
ratio, debt to equity, interest payout, net profit margin, return on assets, return on equity, accounts receivable, 
turnover, and accounting beta. The correlation and multiple regression analysis with stepwise method were used to 
analyze the relationships, at 95% confidence interval. 

The results indicate that the systematic risk of the listed companies in this group is greater than 1 and has 
a positive value. It indicates changes in the rate of return on stock investment will be in the same direction and 
greater than the change in the average return of the market. So we can say that system risk of these companies are 
high. We found that the return on assets has significantly negative relationship, meanwhile the return on equity has 
significantly positive relationship with systemic risks. This result helps investors to use the return on assets and 
return on equity for assessing the risk of stock investment, when they want to make investing decisions in the stock 
of listed companies in the Stock Exchange of Thailand, SET 100. 
Keywords:  Return on Assets, Return on Equity, Systematic Risk 
 

1. บทน า 
หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่ม SET 100 หมายถึง กลุ่ม

หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนท่ีมีมูลค่าตลาดรวมและสภาพคล่องสูงใน 100 อนัดับแรก ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยจ์ะ
รายงานมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นประจ าวนั และน าราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มน้ีไปค านวณดชันีราคาหุ้น 
SET 100 ทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน เพ่ือแสดงการเคล่ือนไหวของกลุ่มหลกัทรัพยด์งักล่าว ดงันั้นหลกัทรัพยใ์นกลุ่มน้ี
จึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นความสนใจของนักลงทุน ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นศูนยก์ลางการซ้ือขายหลกัทรัพยซ่ึ์งท าหนา้ท่ี
ควบคุมดูแลให้การซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ี จะท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงในระดบัราคาของหลกัทรัพยต์ลอดเวลา ซ่ึงจะส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการ
ลงทุนในหลกัทรัพยม์ากกว่าหลักทรัพยท่ี์อยู่นอกกลุ่ม ดงันั้นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและความเส่ียงของ
หลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีจึงเป็นปัจจยัทางตลาดทุนท่ีนกัลงทุนให้ความสนใจ และสร้างแรงจูงใจให้นกัลงทุนท าการตดัสินใจ
ซ้ือขายหลกัทรัพยเ์หล่าน้ี (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ, 2560) ภายใตท้ฤษฏีการก าหนดมูลค่าหลกัทรัพย ์(CAPM) 
นกัลงทุนจะเป็นผูมี้เหตุผลในการเสนอราคาซ้ือหรือเสนอราคาขายหลกัทรัพย ์โดยอาศยัขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นตลาดในการ
ประเมินความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นตามทฤษฏีประสิทธิภาพตลาด
ทุนแบบ Semi strong form กณัฐม์ณี สริยสุภางพงศ ์(2558) กล่าวคือ ราคาหลกัทรัพยจ์ะสะทอ้นขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นตลาดท่ี
นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุน การเปล่ียนแปลงในระดับราคาจึงสะทอ้นข่าวสารท่ีนักลงทุนได้รับจากการ
ประกาศข่าวหรือขอ้มูลในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงขอ้มูลทางบญัชีเป็นขอ้มูลหน่ึงท่ีมีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์(คนิษฐา เอ่ียม
สะอาด และวรรณรพี บานช่ืนวิจิตร, 2556) 

อตัราส่วนทางการเงินเป็นขอ้มูลทางบญัชีท่ีสามารถน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานของหลกัทรัพยไ์ด ้
เพราะข้อมูลนั้ นจะสะทอ้นถึงความสามารถของบริษัทจดทะเบียนในการสร้างจ านวนเงินสดสุทธิในอนาคต และ
ระยะเวลาท่ีจะไดรั้บตามท่ีกล่าวไวใ้นวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงิน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ, 2560 : 
ออนไลน์) ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีนักลงทุนให้ความสนใจและใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์เพราะนอกจากจะ
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แสดงถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษัท และความสามารถในการสร้างผลตอบแทนแล้ว ยงัเป็นขอ้มูลท่ี
สามารถน าไปใช้ได้โดยไม่มีต้นทุน (Watt and Zimmerman, 1968) อัตราส่วนทางการเงินสัมพันธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพย ์ถึงแมว้่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและความ
เส่ียงของบริษทัจะไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัทางเศรษฐกิจดว้ย ซ่ึงนอกเหนือจากผลการด าเนินงานในภาพรวมของ
บริษทั ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงไดห้รือท่ีเรียกว่า “ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ” (ภทัรกิตต์ิ เนตินิยม, 2556) 
ทั้งน้ีเป็นเร่ืองท่ีนกัลงทุนใชใ้นการวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์พ่ือการตดัสินใจลงทุน หากพิสูจน์ไดว้่าอตัราส่วนทางการเงิน
มีความสัมพนัธ์กบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม SET 100 จะสามารถเป็นหลกัฐานสนับสนุน
ความมีประโยชน์ของขอ้มูลทางบญัชีอีกทางหน่ึงในการอธิบายความเส่ียงท่ีเป็นระบบได้ ซ่ึงพบว่ามีหลักฐานเชิง
ประจกัษจ์ากงานวิจยัในอดีตกรณีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีพิสูจน์ให้เห็นว่าขอ้มูลทาง
บญัชีสามารถอธิบายความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างๆ อาทิ สุธา ดีวงกิจ (2536), จิรวฒัน์ หทยัรัตน์ (2538), 
วรพรรณ  ตระการศิรินนท ์(2548), ศุภกิตต์ิ ภกัดีศรีศกัดา (2554), พรพิมล บุณฑริก (2555), กลัยาณี ปานทอง (2557) 
และธิดาทิพย ์พนัธ์โรจน์ (2560)  ผูว้ิจยัเหล่าน้ีไดก้ล่าวถึงความเส่ียงท่ีเป็นระบบ และความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ และได้
ท  าการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ โดยอธิบายความเส่ียงท่ีเป็น
ระบบว่าเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ท่ีส่งผลกระทบต่อบริษทัแตกต่าง
กนัข้ึนอยู่กบัประเภทของอุตสาหกรรม อตัราส่วนทางการเงินท่ีน ามาใช้ในตัวแบบความสัมพนัธ์เหล่านั้ น ได้แก่ 
อตัราส่วนทุนหมุนเวียน อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย ์ส่วนค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบจะใชค่้าเบตา้ท่ีค านวณจากค่าความ
แปรปรวนร่วมระหว่างอตัราผลแทนของหลกัทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนตลาด พบว่าอตัราส่วนทางการเงินดงักล่าวมี
ความสัมพนัธ์กบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ แต่ผลการวิจยัเหล่านั้นไม่สอดคลอ้งกนัทั้งหมดทั้งในประเด็นของอตัราส่วน
ทางการเงิน และทิศทางความสัมพนัธ์ 

ในกรณีตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ พบว่ามีการวิจยัท่ีท  าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทาง
การเงินกบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบเช่นกนั อาทิ Chun and Ramasamy (1989), Rowe and Kim (2010), Amorim Lima 
and Mursia (2012), Faez amd Eslam (2013), Salari (2015), Hosseinpour and Saeidi (2016, Jiayi Li (2016), Erfanian, 
Ranjbar and Abedini (2017), Nawaz, Ahmed, Sabir, Rani and Khan (2017) และ Dedunu (2017) ซ่ึงมีความแตกต่าง
ไปจากกรณีตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทย กล่าวคือได้มีการน าความเส่ียงทางบญัชี (Accounting beta) ร่วมกับ
อตัราส่วนทางการเงินอ่ืนๆ เขา้มาในตวัแบบความสัมพนัธ์ เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความเส่ียงท่ีเป็นระบบ
กบัขอ้มูลทางบญัชี  ผลการวิจยัส่วนใหญ่มีความสอดคลอ้งกนัในส่วนของความเส่ียงทางบญัชี อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และขนาดของกิจการซ่ึงวดัจากราคาตามบญัชีของสินทรัพยร์วม 
ซ่ึงเป็นขอ้มูลทางบญัชีท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบอย่างมีนัยส าคญั ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเส่ียงท่ีเป็นระบบและอตัราส่วนทางการเงิน เน่ืองจากเห็นว่าการวิจยัในประเด็นน้ียงั
มีอยู่เป็นจ านวนน้อยในประเทศไทย และผลงานวิจัยในอดีตซ่ึงมีมานานแลว้มีความไม่สอดคลอ้งกัน ประกอบกับ
อตัราส่วนทางการเงินเหล่าน้ีมีมากข้ึน และไดม้าจากขอ้มูลทางบญัชีซ่ึงมีคุณภาพมากข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีใน
ปัจจุบนั  
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเส่ียงท่ีเป็นระบบและอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย SET 100 ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2560 

 

3. การด าเนินการวจิัย 
ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความเส่ียงท่ีเป็นระบบและอตัราส่วนทางการเงิน ของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย SET 100 เป็นขอ้มูลท่ีแสดงในงบการเงินประจ าปีของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีอยู่ในกลุ่ม SET 100 ตลอดช่วงระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2560 มี
ทั้งหมด 45 บริษัท จ านวน 225 ข้อมูล น ามาค านวณอัตราส่วนทางการเงินโดยใช้สูตรการค านวณตามหลักการ
อตัราส่วนทางการเงินไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน อตัราส่วนความสามารถในการจ่าย
ดอกเบ้ีย อตัราก าไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อัตราการ
หมุนเวียนของลูกหน้ี ส่วนความเส่ียงทางบญัชีใชสู้ตรการค านวณท่ีปรากฏในงานวิจยัของ Bahri (2006) ซ่ึงเท่ากับ
ความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของหลักทรัพยห์ารด้วยความแปรปรวนของอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของตลาด ความเส่ียงท่ีเป็นระบบจะวดัดว้ยค่าเบตา้ ซ่ึงในการวิจยัน้ีเก็บรวบรวมจาก
ระบบขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ตวัแบบความสัมพันธ์ 
 

SRit   = 0 + 1CR it + 2DEit + 3Int it + 4PM it + 5ROA it + 6ROE it + 7ART it +8 AB it +it 
 

โดยท่ี ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ  SRit) เป็นตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระประกอบด้วยอัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน (CRit) อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (DEit ) อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (Intit) อตัราก าไรสุทธิ 
(PMit) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROAit) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นต่อ (ROEit) อัตราการ
หมุนเวียนของลูกหน้ี (ARTit) และความเส่ียงทางบญัชี (ABit)  0 หมายถึง ค่าคงท่ีในสมการถดถอยเชิงเส้นตรง j 

โดย j มีค่าเท่ากบั 1 ถึง 8 หมายถึงค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยของตวัแปรอิสระ it =  ค่าความคลาดเคล่ือนในการ
ประมาณค่าตวัแปรตามท่ีไม่สามารถอธิบายดว้ยตวัแปรอิสระ i คือบริษทั i และ t คือปีท่ี t  

การวิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็นการวิเคราะห์การกระจายตวัแปรในตัวแบบความสัมพนัธ์ ด้วยค่าสูงสุด ค่า
ต ่าสุด ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ (Correlation analysis) และวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis) ดว้ยวิธี Stepwise ซ่ึงจะก าหนดช่วงความเช่ือมัน่ท่ี 95% เพ่ือตรวจสอบ
อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบท่ีดีท่ีสุดของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม SET 100 ท่ี
น ามาศึกษา 
 

4. ผลการวจิัย 
 4.1 ผลการวิเคราะห์การกระจายขอ้มูลตวัแปรต่างๆ ดว้ย ค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าเบ่ียงมาตรฐาน (Standard Deviation) ท่ีแสดงในตารางท่ี  1 ช้ีให้ เห็นว่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 
อตัราส่วนทางการเงินในตวัแบบความสัมพนัธ์ มีการกระจายไม่สูงมาก ยกเวน้ อตัราส่วนความสามารถในการจ่าย
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ดอกเบ้ีย อตัราการหมุนเวียนลูกหน้ี และอตัราส่วนทุนหมุนเวียน ทั้งน้ีอาจเป็นผลจากประเภทอุตสาหกรรม ซ่ึงแต่ละ
อุตสาหกรรมจะมีโครงสร้างสินทรัพย ์หน้ีสิน และทุน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแตกต่างกนั ดงันั้นบริษทัจดทะเบียนใน
กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงกระจายอยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 13 บริษทั กลุ่มทรัพยากร 10 บริษทั กลุ่มบริการ 12 
บริษทั กลุ่มเทคโนโลย ี6 บริษทั กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม กลุ่มละ 2 บริษทั 
รวมทั้งส้ิน 45 บริษทั จึงมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัในส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียน หน้ีสินหมุนเวียน รายได ้และตน้ทุน
ทางการเงินอยา่งชดัเจน ส่งผลให้อตัราส่วนทางการเงินท่ีกล่าวขา้งตน้มีความแตกต่างสูงมาก 
 จากข้อมูลค่าเบต้าท่ีเก็บรวบรวมได้ทั้งหมด จะมีค่าเป็นบวกและมากกว่า 1 เป็นส่วนใหญ่  โดยมีค่าอยู่
ระหว่าง -0.03 ถึง 2.30 จึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.13 แสดงว่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบของหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน
ในกลุ่มน้ีจัดอยู่ในกลุ่มหลักทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูง กล่าวอีกนัยหน่ึงได้ว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
หลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีจะผนัผวนตามอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์   
 

ตารางท่ี 1 ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
Variables N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SR 225 -0.03 2.30 1.13 0.37 
CR 225 0.27 272.08 2.92 18.06 
DE 225 0.16 42.50 1.98 4.31 
Int 225 -58.23 3053.17 38.55 219.55 
ROA 225 -0.33 0.47 0.07 0.07 
ROE 225 -1.93 4.58 0.16 0.37 
PM 225 -0.69 8.90 0.26 0.81 
AR 225 0.00 2250.03 93.20 274.92 
AB 225 -6.94 2.15 -0.02 0.53 
Valid N (list wise) 225     

 

 4.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร  ในท่ีน้ีใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สันและการ
ทดสอบความมีนยัส าคญัของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเป็นคู่ๆ แสดงไวใ้นตารางท่ี 2   จะเห็นว่าความ
เส่ียงท่ีเป็นระบบมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม  และค่าเบตา้ทางบญัชีอยา่งมีนัยส าคญั (ค่า
นัยส าคญัเท่ากันเท่ากบั 0.01) โดยมีขนาดความสัมพนัธ์ใกลเ้คียงกันประมาณ 17% (r = -0.17) และสัมพนัธ์กนัใน
ทิศทางตรงกนัขา้มกล่าวคือ การเปล่ียนแปลงในอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม  และค่าเบตา้ทางบญัชี จะสวน
ทางกบัการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 
 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน มีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนทางการเงินหลายอตัราส่วน  ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทน
จากสินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และค่าเบตา้ทางบญัชีอยา่งมีนยัส าคญั (Sig. = 0.02 0.00 และ 
0.00 ตามล าดบั) แต่สัมพนัธ์กนันอ้ยมากโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั -0.16 0.22 และ -0.15 ตามล าดบั และ
สัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และสัมพนัธ์ในทางตรงกันข้ามกับอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม และค่าเบตา้ทางบญัชี     
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 อตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (Sig. = 0.00) 
โดยมีขนาดความสัมพนัธ์ประมาณ 45% (r = 0.45) และสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัทั้งอตัราส่วนอตัราผลตอบแทน
จากสินทรัพยร์วม และค่าเบตา้ทางบญัชี    
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น อตัราก าไรสุทธิ (Sig. = 
0.00 และ 0.00 ตามล าดบั) โดยมีขนาดความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากับ 42% (r = 0.42) และมีขนาดความสัมพนัธ์กับอตัราก าไรสุทธิ เท่ากับ 20% (r = 0.20) และ 
ทั้งหมดสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  มีความสัมพนัธ์กบัค่าเบตา้ทางบญัชีอย่างมีนัยส าคญั (ค่านัยส าคญั 
0.00) โดยมีขนาดความสัมพนัธ์ประมาณ 80% (r =  -0.8) โดยสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม  
 ส าหรับอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน และอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี พบว่าไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่างกบั
อตัราส่วนทางการเงินท่ีเหลือแต่อยา่งใด 
 

ตารางท่ี 2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
Variables SR CR DE Int ROA ROE PM AR AB 

SR Pearson Correlation 1 0.03 -0.00 -0.04 -0.17* 0.12 -0.01 0.01 -0.17* 
Sig. (2-tailed)  0.61 0.95 0.53 0.01 0.06 0.85 0.88 0.01 
N  225 225 225 225 225 225 225 225 

CR Pearson Correlation  1 -0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.04 0.00 
Sig. (2-tailed)   0.71 0.95 0.70 0.96 0.96 0.56 0.99 
N   225 225 225 225 225 225 225 

DE Pearson Correlation   1 -0.05 -0.16* 0.22** -0.07 -0.02 -0.28** 
Sig. (2-tailed)    0.44 0.02 0.00 0.27 0.78 0.00 

N    225 225 225 225 225 225 
Int  Pearson Correlation    1 0.45** 0.11 0.01 0.04 0.01 

Sig. (2-tailed)     0.00 0.10 0.85 0.57 0.90 
N     225 225 225 225 225 

ROA Pearson Correlation     1 0.42** 0.20** 0.05 -0.07 
Sig. (2-tailed)      0.00 0.00 0.43 0.31 

N      225 225 225 225 
ROE Pearson Correlation      1 0.06 0.03 -0.80** 

Sig. (2-tailed)       0.37 0.70 0.00 

N       225 225 225 
PM Pearson Correlation       1 -0.03 -0.02 

Sig. (2-tailed)        0.64 0.82 
N        225 225 

AR   Pearson Correlation        1 0.01 

Sig. (2-tailed)         0.89 
N          225 

AB Pearson Correlation         1 
Sig. (2-tailed)          
N           

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 4.3 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ วิธี Stepwise ในท่ีน้ีมีเพ่ือคน้หาอตัราส่วนทางการเงินท่ีสัมพนัธ์กบั
ความเส่ียงท่ีเป็นระบบท่ีดีท่ีสุด จากอตัราส่วนทางการเงินทั้งหมด 8 อตัราส่วน ผลการวิเคราะห์แสดงไวใ้นตารางท่ี 3 –
ตารางท่ี 5  
 จากตารางท่ี 3 จะเห็นว่า ตัวแปรอิสระท่ีสัมพนัธ์กับความเส่ียงท่ีเป็นระบบท่ีดีท่ีสุดประกอบด้วยอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิแห่งการตดัสินใจ (R2 ) 
เท่ากบั 0.08  และไม่มีปัญหาเร่ือง Auto Correlation (Durbin-Watson = 1.93)    
 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบตวัแบบความสัมพนัธ์ท่ีดีท่ีสุด 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 0.17a 0.03 0.03 0.36  
2 0.28b 0.08 0.07 0.35 1.93 

a. Predictors: (Constant), Return on Assets 
b. Predictors: (Constant), Return on Assets, Return on Equity  
c. Dependent Variable: Systematic Risk 

 

 และผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนในการประมาณค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบดว้ยอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยร์วมและอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ในตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าตวัแบบความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความเส่ียงท่ีเป็นระบบและอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมและอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ในตวัแบบ
ท่ี 2 เป็นตวัแบบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงท่ีดีท่ีสุด (Sig. = 0.00)   
 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 0.88 1 0.88 6.73 0.01b 
Residual 29.01 223 0.13   
Total 29.89 224    

2 
Regression 2.28 2 1.14 9.15 0.00c 
Residual 27.61 222 0.12   
Total 29.89 224    

a. Dependent Variable: Systematic Risk 
b. Predictors: (Constant), Return on Assets 
c. Predictors: (Constant), Return on Assets, Return on Equity 

 

 การทดสอบในขั้นต่อไปเป็นการทดสอบนัยส าคญัของสัมประสิทธ์ิความถดถอยของอตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยร์วม และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของอตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยร์วม และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีต่อความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ผลการทดสอบแสดงในตาราง
ท่ี 5 จะเห็นว่า สัมประสิทธ์ิความถดถอยของอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมมีค่าเป็นลบ และสัมประสิทธ์ิความ
ถดถอยของอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีค่าเป็นบวก อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมจึงส่งผลกระทบ
ต่อความเส่ียงท่ีเป็นระบบในทางตรงกนัขา้ม และส่วนอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นส่งผลกระทบต่อความ
เส่ียงท่ีเป็นระบบในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญั  
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ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบสัมประสิทธ์ิความถดถอยในตวัแบบความสัมพนัธ์ 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 
(Constant) 1.19 0.03  35.95 0.00   
Return on Assets -0.84 0.33 -0.17 -2.60 0.01 1.00 1.00 

2 
(Constant) 1.18 0.03  36.61 0.00   
Return on Assets -1.34 0.35 -0.27 -3.82 0.00 0.82 1.22 
Return on Equity 0.24 0.07 0.24 3.35 0.00 0.82 1.22 

a. Dependent Variable: Systematic Risk 
   

5. การอภปิรายผล 
งานวิจยัฉบบัน้ีพบว่า อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์ และท าให้ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ

จากการลงทุนในหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงมาก และชดัเจนกว่าอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น แต่อย่างไรก็ตาม
เม่ือพิจารณาถึงขนาดของสัมประสิทธ์ิความถดถอยของทั้งสองอตัราส่วนทางการเงิน ก็อาจกล่าวไดว้่า อตัราส่วนทาง
การเงินทั้งสองมีผลต่อความเส่ียงท่ีเป็นระบบในระดบัไม่สูงมากนัก โดยค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวั
แปรตามในตวัแบบความสัมพนัธ์ท่ีน ามาใชใ้นงานวิจยัน้ี มีค่าสัมประสิทธ์ิแห่งการตดัสินใจ 0.07 จึงอาจกล่าวไดว้่า
เป็นไปตามแนวคิดของตัวแบบตลาดทุนซ่ึงพัฒนาโดย Sharp (1976) กล่าวคือความเส่ียงท่ีเป็นระบบนั้ นได้รับ
ผลกระทบจากปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีส่งผลให้เกิดความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ ดงันั้น
แนวคิดดงักล่าวอตัราส่วนทางการเงินซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเกิดจากผลการด า เนินงาน และผลจากกิจกรรมทางการเงินและ
การลงทุนของธุรกิจจึงอธิบายความเส่ียงท่ีเป็นระบบไดน้อ้ย   

จากการทบทวนงานวิจัยเชิงประจกัษ์ในตลาดหลักทรัพยข์องต่างประเทศเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความเส่ียงท่ีเป็นระบบกบัอตัราส่วนทางการเงิน อาทิ Rowe and Kim (2010), Amorim Lima and Mursia (2012), Jiayi 
Li (2016), Hosseinpour and Saeidi (2016) และErfanian, Ranjbar and Abedini (2017) ผลงานวิจัยเหล่าน้ีสนับสนุน
คุณค่าของขอ้มูลทางบญัชี โดยพบว่าอตัราส่วนทางการเงิน ไดแ้ก่ ขนาดของกิจการ อตัราการเติบโตของสินทรัพย ์  
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และความแปรปรวนของก าไร มีความสัมพนัธ์และสามารถอธิบายความเส่ียงท่ี
เป็นระบบได้ดีอย่างมีนัยส าคัญ แมว้่าในผลงานวิจัยบางฉบบัจะมีความไม่สอดคล้องกันบา้งในเร่ืองของทิศทาง
ความสัมพนัธ์ แต่ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุธา ดีวงกิจ (2536), สุภา เสริมสุขสกุลชยั (2548), พร
พิมล บุณฑริก (2555) และกลัยาณี ปานทอง (2557) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองเดียวกนัในกรณีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
อย่างไรก็ตามพบว่าในงานวิจยับางฉบบัมีการน าความเส่ียงทางบญัชี  (Accounting Beta) Mensah (1992) และZiarko 
and Christopher Pyke (2017) เป็นตวัแปรท่ีสะทอ้นความเส่ียงของกิจการ โดยมีสูตรการค านวณค่าความเส่ียงทาง
บญัชีท่ีแตกต่างกนั แต่ผลงานเหล่านั้นให้หลกัฐานท่ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหว่างความเส่ียงทางบญัชีกบัความเส่ียง
ท่ีเป็นระบบ ซ่ึงมีความแตกต่างไปจากผลการวิจยัฉบบัน้ี เพราะผลงานวิจยัฉบบัน้ีกลบัพบว่าความเส่ียงทางบญัชีไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ อาจเน่ืองจากสูตรการค านวณท่ีแตกต่างกนั งานวิจยัฉบบัน้ีใชค้วามแปรปรวน
ของอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของหลกัทรัพยเ์ทียบกบัความแปรปรวนของอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของ
ผูถื้อหุ้นของตลาด ในการค านวณความเส่ียงทางการบญัชี ทั้งน้ีการท่ีผลการวิจัยพบว่า อัตราส่วนทางการเงินท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบมีจ านวนน้อย อาจเป็นเพราะอตัราส่วนทางการเงินอธิบายปัจจยัภายในกิจการ
ไดดี้กว่าปัจจยัภายนอกกิจการ และไม่ไดน้ าขนาดของกิจการ อตัราการเติบโตของสินทรัพย ์และความแปรปรวนของ
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ก าไรมาท าการศึกษา  ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถอธิบายความเส่ียงท่ีเป็นระบบไดดี้ เม่ือพิจารณาจากงานวิจยัในอดีตแลว้ 
รวมทั้งช่วงระยะเวลาท่ีท าการศึกษามีระยะเวลาสั้ นกว่าช่วงระยะเวลาการศึกษาของงานวิจยัในอดีต ซ่ึงส่วนใหญ่ใช้
ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี ผลการวิจยัท่ีไดจึ้งมีความแตกต่างไปจากผลงานวิจยัเชิงประจกัษใ์นอดีต 
อย่างไรก็ตามพบว่าผลการวิจยัน้ียงัพอมีความสอดคลอ้งกับผลงานวิจยัในอดีตอยู่บา้งในบางฉบบั อาทิ ผลการวิจัย
ของวรพรรณ  ตระการศิรินนท ์(2548), ศุภกิตต์ิ ภกัดีศรีศกัดา (2554), ธิดาทิพย ์พนัธ์โรจน์ (2560), Jiayi Li (2516) 
และRowe and Kim (2010)  และแมว้่าผลการวิจยัเหล่าน้ีจะมีความไม่สอดคลอ้งกนัในเร่ืองของทิศทางความสัมพนัธ์ 
เช่น ผลการวิจยัของ ศุภกิตต์ิ ภักดีศรีศกัดา (2554) และDedunu (2017) ท่ีไดแ้สดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์เชิงบวก
ระหว่างอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมกบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ในขณะท่ีงานวิจยัของ วรพรรณ  ตระการศิริ
นนท ์(2548) และ Jiayi Li (2016) แสดงถึงความสัมพนัธ์ในเชิงลบ เช่นเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อ
หุ้น ซ่ึงงานวิจัยในอดีตบางฉบบัพบทิศทางความสัมพนัธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับความเส่ียงท่ีเป็นระบบท่ี
แตกต่างกนั 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
บทสรุป 
การกระจายค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบซ่ึงวดัด้วยค่าเบต้า ณ วนัส้ินปีของหลักทรัพย ์แสดงให้ เห็นว่า

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มบริษทัจดทะเบียน SET 100 ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2560 มีความเส่ียงค่อนขา้งสูง  และ
ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและความเส่ียงท่ีเป็นระบบมีน้อย  แต่ผลงานวิจยัพบว่านกัลงทุนสามารถ
ใชอ้ตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในการประมาณค่าความเส่ียงท่ีเป็น
ระบบได้ แต่เพียง 7% เท่านั้ นอย่างมีนัยส าคญั ทั้งน้ีเป็นผลจากค่าเบต้าท่ีมีค่าสูงกว่า 1 ซ่ึงแสดงว่าความเส่ียงท่ีเป็น
ระบบของหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มน้ีจะสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมากกว่าผลการด าเนินงานของ
กิจการท่ีวดัจากอตัราผลตอบแทนทั้งสองดงักล่าว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัในอดีตท่ีกล่าวถึงความเส่ียงท่ีเป็นระบบจะ
เกิดจากผลกระทบของปัจจยัเศรษฐกิจมากกว่าปัจจยัเฉพาะกิจการ   

 

ข้อเสนอแนะ  
6.1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นอตัราส่วนทาง

การเงิน ท่ีสะทอ้นถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนของกิจการรวมทั้งความสามารถในการท าก าไรของกิจการ  
ซ่ึงเช่ือมโยงกบัก าไรจากการด าเนินงานและก าไรสุทธิของกิจการ จากผลการวิจยัท่ีไดจึ้งเป็นหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็น
ว่าข้อมูลทางการบัญชีดังกล่าว  เป็นข้อมูลท่ีนักลงทุนควรให้ความส าคัญและใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
ผลการวิจยัฉบบัน้ีไดส้นับสนุนผลการวิจยัในอดีตในส่วนของการใชอ้ตัราส่วนทางการเงินซ่ึงเป็นขอ้มูลทางบญัชีท่ี
ส าคญัท่ีนกัลงทุนใชป้ระกอบการตดัสินใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน ในการวิเคราะห์ขั้นพ้ืนฐาน
ของการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์และดา้นการประเมินความเส่ียงของกิจการ กล่าวคือการเปล่ียนแปลงของอตัราส่วน
ทางการเงินทั้งสองอตัราส่วนจะมีผลต่อความเส่ียงท่ีเป็นระบบของบริษทั โดยอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมมี
ผลกระทบต่อความเส่ียงท่ีเป็นระบบมากกว่าอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และมีผลในทางเดียวกนัหมายว่า
เม่ือกิจการสามารถท าอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึนความเส่ียงของกิจการจะมีมากข้ึน ซ่ึงเป็นไปตาม
หลกัของการลงทุนท่ีว่าการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงจะน ามาสู่อตัราผลตอบแทนท่ีสูง ดงันั้นนักลงทุนจึง
ควรให้ความส าคญักบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมของกิจการ 
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6.2 จากข้อจ ากัดของการวิจัยน้ี ในด้านของการใช้ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินท่ีน ามาศึกษา และช่วง
ระยะเวลาของขอ้มูลรายบริษทัรายปีท่ีมีเพียง 5 ปีเท่านั้น  ดงันั้นงานวิจยัในเร่ืองน้ีท่ีควรศึกษาต่อไป  ควรเป็นการเพ่ิม
ระยะเวลาท่ีจะศึกษาให้มากกว่า 5 ปี ซ่ึงงานวิจยัในอดีตในตลาดหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศจะใชเ้วลาในการศึกษาอยา่ง
นอ้ย 10 ปี โดยจดักลุ่มหลกัทรัพยเ์ป็นกลุ่มยอ่ยตามขนาดของความเส่ียงท่ีเป็นระบบ หรือใชค้ะแนนผลการด าเนินงาน
จากอตัราส่วนทางการเงินท่ีน ามาใช้ในการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มย่อยๆ เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่างในความสัมพนัธ์ระหว่างความเส่ียงท่ีเป็นระบบและอตัราส่วนทางการเงิน โดยน าอตัราส่วนทางการเงินท่ี
น่าสนใจศึกษาเหล่าน้ี ไดแ้ก่ อตัราการเติบโตของกิจการ ขนาดของกิจการ ความแปรรวนของก าไรสุทธิ และความ
เส่ียงทางบญัชี เพ่ิมเขา้มาในตวัแบบความสัมพนัธ์ นอกจากน้ีการค านวณค่าเบตา้ โดยใชห้ลกัการของ CAPM  และตวั
แบบทางการตลาด อาจให้ค่าวดัความเส่ียงท่ีเหมาะสมมากกว่าการใช้ค่าเบตา้ตามท่ีปรากฏในข้อมูลสารสนเทศท่ี
ส าคญัของบริษทัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยร์ายงานให้นักลงทุนไดท้ราบ  ซ่ึงเป็นค่าวดัเบตา้ ณ วนัส้ินปี  โดยอาจท าการ
วดัเป็นค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบรายปี หรือวดัดว้ยค่าเฉล่ียของความเส่ียงท่ีเป็นระบบรายไตรมาส เพ่ือสะทอ้นให้เห็น
ถึงความเส่ียงตลอดปี 

6.3 ปัจจยัทางด้านประเภทของอุตสาหกรรม อาจเป็นปัจจยัแทรกท่ีส่งผลต่อความความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความเส่ียงท่ีเป็นระบบกับข้อมูลทางการบญัชี การท่ีพบว่าขนาดของความสัมพนัธ์ ต ่า อาจเน่ืองจากประเภทของ
อุตสาหกรรมของบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงท าให้การรับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจมีขนาดแตกต่างกนั และส่งผลต่อ
ความเส่ียงท่ีเป็นระบบแตกต่างกนั ดังนั้นในการศึกษาต่อไปควรน าปัจจยัดา้นประเภทอุตสาหกรรมของบริษัทจด
ทะเบียนมา ตวัแบบความสัมพนัธ์โดยอาจก าหนดเป็นตวัแปรแทรกท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนทางการเงิน 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลตอบแทนราคาทองค าโลกโดย

วิธีบูสแตรปและโครงข่ายประสาทเทียม ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา คือราคาทองโลกปิดรายวนั และขอ้มูลทางเทคนิค 
ตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2550 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2561 รวมทั้งส้ิน 3,120 วนั ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้  าการแบ่งขอ้มูล
เป็น 2 กลุ่ม คือ  2,860 วนั ใช้ส าหรับสร้างแบบจ าลองและ 260 ว ัน ท่ีเหลือสร้างแบบจ าลองสร้างค่าพยากรณ์
ผลตอบแทนราคาทองค าข้ึนมาและเปรียบเทียบความมีประสิทธิภาพของแบบจ าลอง 

ในการศึกษาทดลองพยากรณ์วิธีบูสแตรป จากการค านวณตามหลักทฤษฎี ซ่ึงใชก้ลุ่มตัวอย่างท่ีมีความ
น่าเช่ือถือในอดีต (Representative Sample) ช่วยให้สามารถค านวณถึงคุณลกัษณะต่างๆทางสถิติของกลุ่มประชากรได้
อย่างน่าเช่ือถือเป็นแบบจ าลองแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ (Non-parametric) และท าการหา Bootstrap Variable จากค่า 
Error Vector และค่าต่างๆท่ีค านวณได ้เพ่ือน ามาหาผลตอบแทนราคาทองค า และใชว้ิธี Bootstrapping Simulation 
ส าหรับหา Return Distribution ของผลตอบแทนราคาทองค า และค่าท่ีค านวณไดน้ ามาพยากรณ์โดยเลือกแบบจ าลอง
ท่ีมีค่า RMSE ต ่าท่ีสุด 5 อนัดบัแรกซ่ึงให้ค่าเท่ากบั 43.88 , 49.40, 49.86, 47.08, 51.26 ตามล าดับ และ MAPE น้อย
ท่ีสุดเท่ากบั 2.93, 3.20, 3.04, 3.34, 3.37 จากนอ้ยไปมากตามล าดบั 

ในการศึกษาทดลองพยากรณ์วิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (Multi-Layer Perception, MLP) 
ประกอบไปดว้ยชั้นน าขอ้มูลเขา้ ชั้นซ่อนเร้นและชั้นผลลพัธ์ โดยใชก้ารเรียนรู้แบบแพร่ยอ้ยกลบั (Back Propagation) 
มาใช้พิจารณาออกแบบโครงข่ายประสาทเทียมสามารถพยากรณ์ไดมี้ประสิทธิภาพสูง เป็นแบบจ าลองแบบไม่ใช้
พารามิเตอร์ (Non-parametric) โดยใช้หลกัการเรียนรู้ของแบบจ าลองในการสร้างความสัมพนัธ์ของค่าน ้ าหนักของ
โครงสร้างภายในโครงข่าย ซ่ึงมีความยืดหยุน่และมีประสิทธิภาพในการสร้างความสัมพนัธ์ของขอ้มูลโดยแบบจ าลอง
ท่ีมีชั้นซ่อนเร้นจ านวน 2 ชั้นซ่อนเร้นก็เพียงพอต่อการแกปั้ญหาต่างๆต่างได ้ซ่ึงจ านวนนิวรอนในแต่ละชั้นซ่อนเร้นมี
ผลต่อประสิทธิภาพในการค านวณ และพยากรณ์โดยเลือกโครงข่ายแบบจ าลองท่ีมีค่า  RMSE นอ้ยท่ีสุด 5 อนัดบัแรก
ซ่ึงให้ค่าเท่ากบั  14.67, 15.61, 16.39, 19.06 , 23.57 ตามล าดบั และค่า MAPE นอ้ยท่ีสุดเท่ากบั  0.93, 0.98, 1.13, 1.37,   
1.52 จากนอ้ยไปมากตามล าดบั 
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การเปรียบเทียบการพยากรณ์ผลตอบแทนราคาทองค าโลก ระหว่างแบบจ าลองบูสแตรป และแบบจ าลอง
โครงข่ายประสาทเทียม ผูว้ิจัยน าแบบจ าลองท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดของแต่ละวิธีมาเปรียบเทียบกันตามเกณฑ์ท่ี
ก  าหนด โดย Model ท่ีดีท่ีสุดของแบบจ าลองวิธีบูสแตรปให้ค่า RMSE: 43.88, MAPE: 2.93 และ MAE: 37.32 และวิธี
โครงข่ายประสาทเทียมให้ ค่า RMSE: 15.61, MAPE: 0.93 และ MAE: 12.07 จะเห็นว่า การศึกษาคร้ังน้ีให้
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมมีค่าประสิทธิภาพดีกว่าโดยมีค่า RMSE ,MAE และ MAPE มีค่า
ต ่ากว่าแบบจ าลองบูสแตรป ตามเกณฑ์การวดัประสิทธิภาพของแบบจ าลองในการพยากรณ์ผลตอบแทนราคาทองค า
โลก 
ค าส าคญั:  บูสแตรป, โครงข่ายประสาทเทียม , การพยากรณ์ 

 

ABSTRACT 
The objective of this study is to compare the forecasting performance of the world gold price return by the 

bootstrap method and the artificial neural network. Information used in the study is the world gold price closed 
daily and technical information. Throughout the period from January 1, 2007 to December 31, 2018, a total of 
3,120 days. The study has divided the data into two groups: 2,860 days for modeling and 260 days for the rest 
created a model to generate predictions for gold price returns and then compare the efficiency of the model. 

In the study of forecasting of bootstrap on theoretical calculations which uses a sample that is consistent 
in the past representative samples in helping to reliably calculations the statistical features of the population. It is as 
a non-parameter model. The bootstrap variables from error vector and simulation for 10,000 iterations have been 
performed in order to find the return distribution of gold price returns. Results of the forecasting from the  bootstrap 
model with the root mean square error (RMSE) of the best of 5 models, the values are 43.8874, 49.4084, 49.8692, 
47.0801, 51.2655 respectively and the minimum absolute percentage errors (MAPE) are 2.93, 3.20, 3.04, 3.34, 
3.37, respectively. 

Artificial neural network method consists of input layer, hidden layer and output layer employing learning 
back propagation method for high efficiency prediction. It is a non-parameter model by using the learning 
principles to create the relationship of the weight values of the structure within the network. The model is flexible 
and effective in creating the relationship of the data. The method with 2 hidden layers is enough to solve various 
problems and number of neural in each hidden layer is moreover affecting the efficiency of calculations. The results 
from the model predicts the root mean square errors (RMSE) of the top 5 are 14.6785, 15.6151, 16.3905, 19.0690, 
23.5769, respectively. Percentages of the minimum absolute errors (Mean absolute percentage errors: MAPE) are at 
least 0.93, 0.98, 1.13, 1.37, 1.52, respectively. 

On the test results in comparing the forecast of the world gold price return between the bootstrap model 
and artificial neural network models, the best model of each method is comparing according to the criteria by using 
RMSE, MAPE and MAE values. The criteria RMSE: 43.88, MAPE: 2.93 and MAE: 37.32 is for the bootstrap 
model and RMSE: 15.61, MAPE: 0.93 and MAE:12.07 for the artificial neural network model. In this study The 
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artificial neural network model has better performance with RMSE, MAE and MAPE values better than the 
bootstrap model according to the performance measurement criteria of the model for predicting world gold price 
returns. 
Keywords:  Forecast, Bootstrap, Artificial Neural Network   
 
1. บทน า 

ในอดีตท่ีผ่านมา แรงจูงใจในการจบัจองเป็นเจ้าของทองค าเพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียงในการลงทุน 
ในขณะท่ีตลาดหุ้นทัว่ โลกก าลงัอยูใ่นภาวะตกต ่าและเม่ือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในตลาดโลกถึงคราวตกต ่า ทองค าได้
เขา้มามีบทบาทในการช่วยกูส้ถานการณ์จากภาวะวิกฤตดงักล่าวจึงท าให้เกิดแรงจูงใจในการครอบครองทองค าเพ่ือ
การลงทุน ส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทาน นักลงทุนจึงหันมาลงทุนในตลาดทองค าเพ่ือสร้างความมัง่คัง่ (นายปรียวิศว ์
ทองศรีสุนทร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การเงิน มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 2553)    
 ในปัจจุบนักระแสการลงทุนในทองค าได้รับความนิยมอย่างมากไม่แพก้ารลงทุนประเภทอ่ืน จากแนวโน้ม
ราคาทองค าในตลาดโลกท่ียงัมีโอกาศปรับตวัเพ่ิมไดอี้ก เป็นผลมาจากปริมาณความตอ้งการทองค าในอุตสาหกรรม
เคร่ืองประดบั การใชท้องค าเป็นเงินทุนส ารองระหว่างประเทศ รวมถึงความตอ้งการเงินทุนในทองค ารูปแบบต่างๆ 
ในขณะท่ีอุปทาน(Supply) ยงัคงทรงตวัและมีแนวโนม้ลดลง เม่ืออุปทานของทองค ามีนอ้ยกว่าอุปสงค ์(Demand) ยอ่ม
ส่งผลในทางทิศบวกต่อราคาทองค าให้มีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบนัการเงิน
ต่างประเทศทั้งของ Morgan Stanley, Goldman Sachs และ  Deutsche Bank ท่ีต่างก็มองราคาทองค าเป็นแนวโน้มขา
ข้ึนระยะยาว (การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาทองค าในตลาดโลก (นางสาววีรกร พิทยานนท์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาลยัธรรมศาสตร์ 2553  
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลตอบแทนราคาทองค าโลก โดยใชว้ิธีบูสแตรปและ
วิธีโครงช่ายประสาทเทียม จากการใชข้อ้มูลราคาทองค าในอดีต และขอ้มูลปัจจยัทางเทคนิคท่ีมีผลต่อราคาทองค า ใน
การสร้างและเลือกแบบจ าลองท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์แนวโนม้ราคาทองค า เพ่ือน าค่าจากการพยากรณ์นั้น
มาใชป้ระโยชน์ในการวางแผน การตดัสินใจ การเตรียมป้องกันความเส่ียงหรือสร้างผลก าไรจากการคาดการณ์ใน
อนาคต หรือใชท้ดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาดต่อไป 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
ในการศึกษาการเปรียบเทียบวิธีบูสแตรป และโครงข่ายประสาทเทียมท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ราคา

ทองค า โดยศึกษาการพยากรณ์โดยวิธีบูสแตรปแบบไม่ใชพ้ารามิเตอร์ และ จ านวนชั้นของโครงข่ายประสาทเทียม
และนิวรอนท่ีเหมาะสมส าหรับการพยากรณ์ราคาทองค า ท่ีให้ค่าความถูกต้องสูงสุด และโครงสร้างแบบไหนท่ี
เหมาะสมต่อการพยากรณ์ราคาทองค ามากท่ีสุด 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาน้ีเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงหมายถึงข้อมูลท่ีมีผูอ่ื้น

รวบรวมไวใ้ห้แลว้ โดนใชร้าคาปิดรายวนัของราคาทองค าโลก และขอ้มูลปัจจยัต่างๆยอ้นหลงั 10 ปี ตั้งแต่ ตั้งแต่ 1 
มกราคม 2550 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2561 รวมทั้งส้ิน 3,120 ข้อมูล โดยข้อมูลท่ีใชม้าจากฐานขอ้มูลของโปรแกรม 
Aspen 

 
วธิีบูสแตรป 
น าข้อมูลผลตอบแทนราคาทองค าของข้อมูลชุดแรกคือ 1 ถึง 2,860 ใช้ในการสร้างแบบจ าลอง โดยหา

ผลตอบแทน และ ตวัแปรบูสแตรป (Error vector) น ามาพยากรณ์โดยการ Simulated ในช่วงขอ้มูลชุดท่ีสองคือ 2,861 
ถึง 3,120 โดยใชโ้ปรแกรม Excel ตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. น าขอ้มูลในชุดแรกท าการหา Return ท่ีไดใ้นแต่ละช่วงเวลา   

1ln( / )t t tr P P  

2. น าขอ้มูลในชุดแรกท าการหา Mean return of population ( ) , Standard deviation ( SD ) ,Number of 
sample (T ) 

3. หาค่า Z  โดยท่ีค่าเป็น Random variable of error term [ (0,1)]Z N   
4. หาค่า Mean return of population บวกกบัค่า Error term จากตวัแปร ขอ้ 2 และ 3 
5. หาค่า Error vector (Bootstrap variable :  ) จาก Return ในแต่ละช่วงเวลา ลบกบัค่า Mean return of 

population ( ) 
6. ท าการหาค่า Return จาก Mean return of population บวกกับ Error term บวกกับ Bootstrap Variable 

โดยท่ีค่า Bootstrap variable ท  าการสุ่มจากช่วงเวลาทั้งหมดของขอ้มูลชุดแรก 
7. ท าการ Generating ผลตอบแทนราคาทองค าจาก 

1 1exp( )t t tP P r     

โดยท่ีราคา tP  เป็นผลตอบแทนราคาทองค าวนัสุดทา้ยของขอ้มูลชุดแรก 
จากนั้นท าการ Bootstrapping Simulation 10,000 iterations เพ่ือท าการหา Return of  Distribution  
8. หาแบบจ าลองบูสแตรปโดยการ Sampling ท่ีมีการค านวณ Root Mean square Error (RMSE) ท่ีต ่าสุด 

ของแต่ละจ าลองเลือกแบบจ าลองท่ีมีค่า RMSE ต ่าท่ีสุด 5 จ  าลอง 
ค านวณค่า MEA (Mean Absolute) และ MAPE (Mean Absolute Percentage Error) ของแต่ละแบบจ าลอง

ทั้ง 5 แบบจ าลองการวิจัย การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  การหาคุณภาพ  การตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเคร่ืองมือ ตลอดจนรูปแบบเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล และค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์และสรุป
ผลการวิจยั เป็นตน้ 
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วธิีโครงข่ายประสาทเทยีม 
แสดงค่าของตวัแปรต่างๆ ท่ีเลือกใชใ้นการฝึกระบบโครงข่ายประสาทเทียม 

ตวัแปร ค่าท่ีใช ้
Tranfer Function ของ Hidden Layer Sigmoind Function 
Tranfer Function ของ Output Layer  Pure Linear 

Training Function Back Propagation 
Epochs 5000 

Learning 0.001 
Performance Root Mean Square Error 

 
น าตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา มาใชใ้นการพิจารณาและออกแบบโครงข่ายประสาทเทียม โดยใชผ้ลลพัธ์จาก

การทดสอบ และการฝึกระบบ  การศึกษาคร้ังน้ีสร้างค่าพยากรณ์โดยโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (Multi-
layer perception, MLP) ประกอบไปดว้ยชั้นน าขอ้มูลเขา้ ชั้นซ่อนเร้นและชั้นผลลพัธ์ ซ่ึงรูปแบบน้ีเพียงพอต่อการฝึก
ให้แกปั้ญหาต่างๆได ้และใชก้ารเรียนรู้แบบแพร่ยอ้ยกลบั (Back Propagation) ซ่ืงการพิจารณาเลือกฟังชัน่ถ่ายโอนใน
ชั้นน าขอ้มูลละชั้นซ่อนเร้น พิจารณาจากภาพรวมการฝึกอบรม หากฟังก์ชัน่ท่ีเลือกใชใ้ห้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
ระบบ (Train) ท่ีดีข้ึนเร่ือยๆ หลงัจากผา่นไปหลายรอบการเรียนรู้ (Epochs) โดยขั้นน้ีมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. แบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 กลุ่ม จ านวนขอ้มูลในการออกแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม คือ 
1.1 Training set จ านวน 2,860 ขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 91 ของขอ้มูลทั้งหมด 

1.2 Test set จ านวน 260 ขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 9 ของขอ้มูลทั้งหมด 
2. สร้างโครงข่าย จ  านวนทั้งส้ิน n X h โครงข่าย โดยก าหนดให้ จ  านวน Input Node เท่ากับ 1, 2, 3,….,n 

และในแต่ละชุดของ Input Node มี Hidden Node เท่ากบั 1,2,3,….,h ดงัน้ี 
2.1 พิจารณาจ านวนวนัท่ีก  าหนดใชเ้ป็นค่าเพดานของจ านวนนิวรอนในขั้นน าเขา้ข้อมูล (Input 

Layer) 
2.2 พิจารณาก าหนดจ านวนนิวรอนในชั้นซ่อนเร้น (Hidden Layer) จาก Rule of Thumbs สามารถ

ก าหนดช่วงของจ านวนนิวรอนไดด้งัน้ี 
ก าหนดให้ Input Neural (n) = 4 

ดงันั้น เพดานของ Hidden Layer  = 2 X 4 +1 มีค่าเท่ากบั 9 นิวรอน การเลือกแบบจ าลองโครงข่ายประสาท
เทียม เลือกจ านวนนิวรอนในชั้นน าขอ้มูลเขา้ (Input Node) มีค่าเท่ากบั 4  และจ านวนนิวรอนในชั้นซ่อนเร้น (Hidden 
Layer) กบั 9 รวมจ านวนโครงข่ายท่ีใชท้ดสอบทั้งส้ิน 4 X 9 X 9 เท่ากบั 324 โครงข่าย 

2.3 ก าหนดจ านวนนิวรอนในชั้นข้อมูลผลลัพธ์ (Output Layer) ก าหนดตามรูปแบบผลลัพธ์ท่ี
ตอ้งการ การวิจยัน้ีใชผ้ลลพัธ์คือค่าพยากรณ์ 1 วนัถดัไป เพราะฉะนั้นจ านวนนิวรอนในชั้นน้ีมีค่าเท่ากบั 1 นิวรอน 

3. ฝึกโครงข่ายทั้ง n X h โครงข่ายดว้ยชุด Training Set ในขั้นตอนท่ี 1 จากการเรียนรู้ โดยใช ้Test set ฝึก
ให้กบัโครงข่าย และหาผลท่ีพยากรณ์ของโครงข่าย 

4. ท าการค านวณ Root Mean square Error (RMSE) และหาค่า RMSE ท่ีต ่าสุดของแต่ละโครงข่าย 
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 5. เลือกโครงข่ายท่ีมีค่า RMSE ต ่าท่ีสุด 5 โครงข่าย 
6. ค า น ว ณ ค่ า  MAE (Mean Absolute Error) แ ล ะ MAPE (Mean Absolute Percentage Error) แ ต่ ล ะ

แบบจ าลอง 
 
เกณฑ์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลตอบแทนราคาทองค าโลก ระหว่างแบบจ าลองบูสแตรป 

และ แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม โดยใชเ้กณฑใ์นการวดัประสิทธิภาพและความแม่นย  า ดงัน้ี 
1. Root Mean Square Error : RMSE หรือ ค่ารากท่ีสองของ MSE ถูกใชเ้ป็นค่าประเมินค่าเบียงเบนของ

ความผดิพลาด (Standard deviation of forecast error) 
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2. Mean Absolute Percentage Error : MAPE หรือ ค่าเปอร์เซ็นตค่์าคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย  โดยมากใช้

ในการวดัความแม่นย  าท่ีตอ้งการเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ 
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3. Mean Absolute Error :  MAE หรือ ค่าคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย มีไวว้ดัการกระจายของข้อมูล ว่า

ขอ้มูลมีการกระจายห่างจากการเฉล่ียเป็นเท่าไหร่ 
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โดยท่ี     a

tY   คือ ค่าท่ีแทจ้ริง ณ เวลาท่ี t   
  s

tY   คือ ค่าประมาณจากแบบจ าลอง ณ เวลาท่ี t   
T    คือ จ  านวนเวลาที่ใชใ้นการประมาณแบบจ าลอง 

โดยการเปรียบเทียบการพยากรณ์ผลตอบแทนราคาทองค าโลกระหว่างแบบจ าลองบูสแตรป และ
แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม และน าแบบจ าลองท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดของแต่ละวิธีมาเปรียบเทียบกนัตาม
เกณฑท่ี์ก าหนดเพ่ือหาแบบจ าลองท่ีดีท่ีสุดระหว่างสองวิธี 
 

4. ผลการวจิัย 
จากการพยากรณ์ผลตอบแทนราคาทองค าโลกด้วยวิธีบูสแสตป และ โครงข่ายประสาทเทียม ท่ีน ามา

เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างสองแบบจ าลองโดยใชค่้า การทดสอบประสิทธิภาพและความแม่นยา โดยใชเ้กณฑ์
ในการวัดด้วยค่าสถิติ 3 ค่า ได้แก่ ค่าคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย (Mean Absolute Error: MAE) ค่ารากของค่า
คลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ีย (Root Mean Square Error: RMSE) และค่าเปอร์เซ็นตค่์าคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย (Mean 
Absolute Percentage Error: MAPE) โดยเลือกสุ่มแบบจ าลองท่ีมีค่า RMSE , MAE และ MAPE ต ่าท่ีสุด อย่างละ 5 
แบบจ าลองเพ่ือน ามาเปรียบเทียบและวดัประสิทธิภาพ 
 
 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  431 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

แบบจ าลองการพยากรณ์ผลตอบแทนราคาทองค าโลกโดยวธิีบูสแตรป 

 
 

รูปท่ี 1 แสดง Distribution ของผลตอบแทนราคาทองค าโลกของแบบจ าลองบูสแตรป 
 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการวดัประสิทธิภาพและความแม่นย  าของวิธีบูสแตรป 
BootStapping Sim MAE RMSE MAPE 

Bootstrapping Sim1 38.5489963 47.08009035 3.04% 
Bootstrapping Sim2 42.79515718 49.86927822 3.37% 
Bootstrapping Sim3 42.37480422 51.26558519 3.34% 
Bootstrapping Sim4 37.32252186 43.88748782 2.93% 
Bootstrapping Sim5 40.36911956 49.40844172 3.20% 

 
ผลการวดัประสิทธิภาพและความแม่นย  าจากแบบจ าลองบูสแตรปท่ีให้ค่า  Root mean square error (RMSE) 

ต ่าท่ีสุด 5 แบบจ าลอง ท่ีไดจ้ากการค านวณและพยากรณ์ขอ้มูลผลตอบแทนราคาทองค าโลก จ านวน 260 วนั โดยท า
การพยากรณ์ท่ีวนัถดัไปจนครบ 260 วนัแล้วท าการเปรียบเทียบค่าเปอร์ผิดพลาดเฉล่ียสมบูรณ์ (MAPE) ของทั้ง 5 
แบบจ าลองท่ีให้ค่า MAPE ต ่าท่ีสุด พบว่า 

ผลการทดสอบแบบจ าลองบูสแตรปท่ี 4 การพยากรณ์ขอ้มูลผลตอบแทนราคาทองค าโลก จากกลุ่มตวัอยา่ง 
สามารถให้ค่าเบียงเบนของความผิดผลาด (RMSE) เท่ากบั 43.88749 ,ค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเฉล่ียสมบูรณ์ 
(MAPE) ต ่าท่ีสุด เท่ากบั 2.93 % และค่าคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย (MEA) เท่ากบั 37.32252ของวิธีบูสแตรป 
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แบบจ าลองการพยากรณ์ผลตอบแทนราคาทองค าโลกโดยวธิีโครงข่ายประสาทเทยีม 

 
 

รูปท่ี 2 ผลการฝึกแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม 
 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการฝึกแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม 

Hidden Layer Size MSE RMSE MAE MAPE 
[5,6] 333.9977 18.2756 13.5281 1.1263 
[7,8] 650.2688 25.5003 20.2776 1.7155 
[6,8] 352.6764 18.7796 13.6301 1.1852 
[3,9] 334.6064 18.2922 13.0036 1.146 
[9,6] 323.4318 17.8942 13.5862 1.1995 

 
จากนั้ นน าแบบจ าลองโครงข่ายท่ีได้จากการฝึกท่ีให้ค่า Root Mean Square Error (RMSE) ต ่าสุดทั้ ง 5 

โครงข่าย มาพยากรณ์ขอ้มูลกลุ่มนอกเหนือจากกลุ่มตวัอยา่ง (Out of Sample) จ านวน 260 วนั แลว้ท าการเปรียบเทียบ
ค่าเปอร์เซ็นตผ์ดิพลาดเฉล่ียสมบูรณ์ (MAPE) ของทั้ง 5 โครงข่าย 
 
ตารางท่ี 3 สรุปผลการวดัประสิทธิภาพและความแม่นย  าของวิธีโครงข่ายประสาทเทียม 

Neural Network Predict MAE RMSE MAPE Hidden Layer Size 
Neural Network Predict 1 12.2981 14.6785 0.98% [5,6] 
Neural Network Predict 2 12.07182 15.61519 0.93% [7,8] 
Neural Network Predict 3 14.31778 16.39054 1.13% [6,8] 
Neural Network Predict 4 17.3546 19.06903 1.37% [3,9] 
Neural Network Predict 5 18.75553 23.57694 1.52% [9,6] 
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จากแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมท่ีให้ค่า  Root mean square error (RMSE) ต ่าท่ีสุด 5 โครงข่าย ท่ีได้
จากการฝึก และพยากรณ์ขอ้มูลผลตอบแทนราคาทองค าโลก จ านวน 260 วนั โดยท าการพยากรณ์ท่ีวนัถดัไปจนครบ 
260 วนัแลว้ท าการเปรียบเทียบค่าเปอร์ผิดพลาดเฉล่ียสมบูรณ์ (MAPE) ของทั้ง 5 โครงข่ายประสาทเทียมท่ีให้ค่า 
MAPE ต ่าท่ีสุด พบว่า 
 ผลการทดสอบแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม [7,8] ในการพยากรณ์ขอ้มูลผลตอบแทนราคาทองค าโลก 
จากกลุ่มตัวอย่าง สามารถให้ค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเฉล่ียสมบูรณ์ (MAPE) ต ่าท่ีสุด เท่ากับ 0.93 % และค่า
คลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย (MEA) เท่ากบั 12.07182 
การเปรียบเทียบการพยากรณ์ผลตอบแทนราคาทองค าโลก ระหว่างแบบจ าลองบูสแตรป และ แบบจ าลองโครงข่าย
ประสาทเทียม จะน าแบบจ าลองท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดของแต่ละวิธีมาเปรียบเทียบกนัตามเกณฑ์ท่ีก  าหนด ไดผ้ล
ดงัน้ี 
 

 
รูปท่ี 3 แสดงผลตอบแทนราคาทองค าจริง,ค่าพยากรณ์โดยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบจ าลองท่ี 2 [7,8] 

และแบบจ าลองบูสแตรปท่ี 2 ท่ีดีท่ีสุดจากการเกณฑก์ารวดั 
 

 
รูปท่ี 4 แสดงผลค่าความผดิพลาดผลตอบแทนราคาทองค าของการพยากรณ์แบบจ าลองบูสแตรปท่ี 4และ

แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมท่ี 2 [7,8] 
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จากการศึกษาวิจยัน้ี ของการพยากรณ์ผลตอบแทนราคาทองค าโลกท่ีไดข้องทั้งสอง Model ท่ีดีท่ีสุดของ
แบบจ าลองโดยวิธีบูสแตรปและโครงข่ายประสาทเทียมจะเห็นว่า ค่าประสิทธิภาพของแบบจ าลองโครงข่ายประสาท
เทียมมีค่าประสิทธิภาพดีกว่าโดยมีค่า RMSE ,MAE และ MAPE ท่ีมีค่าต ่ากว่า แบบจ าลองบูสแตรป ตามเกณฑ์การวดั
ประสิทธิภาพของแบบจ าลอง 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลตอบแทนราคาทองค า โดยใชว้ิธีบูสแตรปและ

วิธีโครงช่ายประสาทเทียม จากการใชข้อ้มูลราคาปิดรายวนัของผลตอบแทนราคาทองค าโลก และตวัแปรวิเคราะห์
ขอ้มูลทางเทคนิค ตลอดช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2550 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รวมทั้งส้ิน 3,120 วนั ซ่ึงผู ้
ศึกษาไดท้  าการแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 กลุ่ม คิอ 2,860 วนัแรก ใชส้ าหรับค านวณและสร้างแบบจ าลองเป็นกลุ่มท่ี 1 และ 
ส าหรับการพยากรณ์ผลตอบแทนราคาทองค าเป็นกลุ่มท่ี 2 โดยการพยากรณ์ขอ้มูลทั้ง 260 วนั จากนั้นหาค่าเปอร์เซ็นต์
ผดิพลาดเฉล่ียสมบูรณ์ (MAPE) ,ค่าเบียงเบนของความผิดพลาด (RMSE) และ ค่าคลาดเคล่ือนสมบูรณ์เฉล่ีย (MAE) 
ของแต่ละแบบจ าลอง เพ่ือใชว้ดัประสิทธิภาพของแบบจ าลองนั้นๆ และน ามาเปรียบเทียบระหว่างวิธีบูสแตรปและวิธี
โครงช่ายประสาทเทียม โดยแต่ละส่วนของงานวิจยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ในการทดลองพยากรณ์วิธีบูสแตรป จากการค านวณตามหลกัทฤษฎี ซ่ึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความน่าเช่ือถือ
ในอดีต (Representative Sample) ช่วยให้เราสามารถค านวณถึงคุณลกัษณะต่างๆทางสถิติของกลุ่มประชากรไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือเป็นแบบจ าลองแบบไม่ใชพ้ารามิเตอร์ (Non-parametric) และท าการหา Bootstrap variable และ Simulation 
10,000 iterations เพ่ือหา Return Distribution ของผลตอบแทนราคาทองค า และพยากรณ์โดยเลือกแบบจ าลองท่ีมีค่า
รากของความผิดพลาดยกก าลังสอง (Root mean square error : RMSE) น้อยท่ีสุด 5 อันดับแรกซ่ึงให้ค่าเท่ากับ 
43.8874 , 49.4084, 49.8692, 47.0801, 51.2655 ตามล าดับ และค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเฉล่ียสมบูรณ์ (Mean 
absolute percentage error : MAPE) นอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 2.93, 3.20, 3.04, 3.34, 3.37 ตามล าดบั 

 ในการทดลองพยากรณ์วิธีโครงข่ายประสาทเทียมสามารถพยากรณ์ได้มีประสิทธิภาพสูงเน่ืองจากเป็น
แบบจ าลองแบบไม่ใชพ้ารามิเตอร์ (Non-parametric) โดยใชห้ลกัการเรียนรู้ของแบบจ าลองในการสร้างความสัมพนัธ์
ของค่าน ้ าหนักของโครงสร้างภายในโครงข่าย ซ่ึงมีความยดืหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการสร้างความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูลโดยแบบจ าลองท่ีมีชั้นซ่อนเร้นจ านวน 2 ชั้นซ่อนเร้นก็เพียงพอต่อการแกปั้ญหาต่างๆต่างได ้ซ่ึงจ านวนนิวรอน
ในแต่ละชั้นซ่อนเร้นมีผลต่อประสิทธิภาพในการค านวณ และพยากรณ์โดยเลือกโครงข่ายแบบจ าลองท่ีมีค่ารากของ
ความผิดพลาดยกก าลังสอง (Root mean square error : RMSE) น้อยท่ีสุด 5 อันดับแรกซ่ึงให้ค่าเท่ากับ 14.6785  , 
15.6151, 16.3905, 19.0690 , 23.5769 ตามล าดับ และค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเฉล่ียสมบูรณ์ (Mean absolute 
percentage error : MAPE) นอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 0.93, 0.98, 1.13, 1.37, 1.52 ตามล าดบั 

การเปรียบเทียบการพยากรณ์ผลตอบแทนราคาทองค าโลก ระหว่างแบบจ าลองบูสแตรป และแบบจ าลอง
โครงข่ายประสาทเทียม ผูว้ิจยัน าแบบจ าลองท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดของแต่ละวิธีมาเปรียบเทียบกันตามเกณฑ์ท่ี
ก  าหนด โดย Model ท่ีดีท่ีสุดของแบบจ าลองวิธีบูสแตรปให้ค่า RMSE: 43.88, MAPE: 2.93 และ MAE: 37.32 และวิธี
โครงข่ายประสาทเทียมให้ ค่า RMSE: 15.61, MAPE: 0.93 และ MAE: 12.07 จะเห็นว่า การศึกษาคร้ังน้ีให้
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมมีค่าประสิทธิภาพดีกว่าโดยมีค่า RMSE ,MAE และ MAPE มีค่า
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ต ่ากว่าแบบจ าลองบูสแตรป ตามเกณฑ์การวดัประสิทธิภาพของแบบจ าลองในการพยากรณ์ผลตอบแทนราคาทองค า
โลก 
 
ข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าพบว่าการสร้างแบบจ าลองบูสแตรป ควรมีจ านวน iteration ท่ีมากพอ (มากกว่า 
1,000 iteration ข้ึนไป) ตามทฤษฎีแลว้จะท าให้เราสามารถมองเห็นขอบเขตของการกระจายตวั (Distribution) ของ
กลุ่มชุดขอ้มูลใหม่ จนช่วยให้เราสามารถค านวณถึงคุณลกัษณะต่างๆทางสถิติของกลุ่มประชากรไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ
มากข้ึน และการสร้างแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม มีเง่ือนไขหลายประการท่ีอาจส่งผลต่อการทดลอง เช่น 
จ านวนชั้นในโครงข่ายในการทดลอง ปัจจัยทางเทคนิคท่ีน าเข้ามาให้โครงข่ายประสาทเทียมเรียนรู้ ซ่ึงมีผลต่อ
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองของทั้งสองวิธี 

เม่ือได้แบบจ าลองของทั้งสองกรณีท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะกบัการพยากรณ์ผลตอบแทนราคาทองค าโลก
แล้ว อาจท าการทดสอบจ าลองการซ้ือขาย ตามผลของขอ้มูลพยากรณ์ เพ่ือเปรียบเทียบดูความสามารถใช้ผลการ
พยากรณ์น้ีในการวางแผน การตดัสินใจ ปรับเปล่ียนกลยทุธ์การลงทุนในทองค าให้เหมาะสมกบัสภาพตลาด ซ่ึงท าให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นกัลงทุน 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรัพยก์บัการข้ึนเคร่ืองหมายจ่ายเงินปันผล 

(XD) ในตลาดหลกัทรัพย ์SET 50  ว่าในวนัก่อนข้ึนเคร่ืองหมายจ่ายเงินปันผล (XD) และวนัข้ึนเคร่ืองหมายจ่ายเงิน
ปันผล (XD)  มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพยห์รือไม่ โดยสมมติฐานในการศึกษาคร้ังน้ี ก  าหนดว่า วนัก่อนข้ึน
เคร่ืองหมายจ่ายเงินปันผล (XD) ท่ีมีท  าให้ราคาหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน และวนัข้ึนเคร่ืองหมายจ่ายเงินปันผล (XD) ท่ีมีท  า
ให้ราคาหลกัทรัพยล์ดลง ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ท  าการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ราคาปิดรายวนัของแต่ละหลักทรัพยใ์นช่วงระยะเวลา 5 ปี (ระหว่างปี 2557 ถึงปี 2561) จากฐานข้อมูลของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยผ่านเว็บไซต์ www.setsmart.com ขอ้มูลท่ีใชจ้ะอยู่ในรูป ขอ้มูลอนุกรมเวลา วิธีท่ีใช้ใน
การศึกษาจะเร่ิมจากการทดสอบความน่ิงของขอ้มูล(Stationary) และการทดสอบ Unit Root  ดว้ยวิธี ADF Test ท่ี 
Level และท่ี First Difference หลงัจากนั้นจะใชแ้บบจ าลอง Box-Jenkin เพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างราคา
หลกัทรัพยก์บัการข้ึนเคร่ืองหมายจ่ายเงินปันผล (XD) 

จากผลการศึกษาพบว่า การข้ึนเคร่ืองหมายจ่ายเงินปันผล (XD) เป็นไปตามสมสติฐานท่ีก าหนดไว ้โดย วนัก่อน
ข้ึนเคร่ืองหมายจ่ายเงินปันผล (XD) มีผลท าให้ราคาหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน และวนัท่ีข้ึนเคร่ืองหมายจ่ายเงินปันผล (XD) มี
ผลท าให้ราคาหลกัทรัพยล์ดลง โดยสรุปไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 หลกัทรัพยท่ี์วนัก่อนข้ึนเคร่ืองหมายจ่ายเงินปันผล (XD) มีผลท าให้ราคาหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน ท่ีระดบั
นยัส าคญั ไดแ้ก่ DELTA 

กลุ่มท่ี 2 หลักทรัพยท่ี์วนัข้ึนเคร่ืองหมายจ่ายเงินปันผล (XD) มีผลท าให้ราคาหลักทรัพยล์ดลง ท่ีระดับ
นยัส าคญั ไดแ้ก่ ADVANC, CPN, EGCO, INTUCH, KTB, RATCH, ROBINS, SCB และ TISCO 

กลุ่มท่ี 3 หลกัทรัพยท่ี์วนัก่อนข้ึนเคร่ืองหมายจ่ายเงินปันผล (XD) มีผลท าให้ราคาหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน และวนั
ข้ึนเคร่ืองหมายจ่ายเงินปันผล (XD) มีผลท าให้ราคาหลักทรัพยล์ดลงท่ีระดับนัยส าคญั ได้แก่ BBL, GLOW, IRPC 
และ  PTTG 
ค าส าคญั:  ราคาหลกัทรัพย,์ เงินปันผล 
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ABSTRACT 
The educational objective of this study was to find out the relationship between a stock price and the sign 

up dividend payment (XD) in the stock exchange (SET 50 index), whether the day before and the day signing the 
XD affects on the stock price or not. The research hypothesis states that the day before signing the XD causes the 
price to increase and the day signing the XD causes the price to decrease. The data used in the study collected 
secondary data from the daily closing price of each securities during 5 years (from 2014 to 2018) from the data base 
of SET (The security Exchange of Thailand) through www.setsmart.com and the data used will be in the form of 
time series data. The method used in the study begins with stationary test and unit root test with ADF test at Level 
and at First Difference. After that, the Box-Jenkin will be used to analyze the relationship between the stock price 
and the sign up dividend payment (XD). 

The findings educational that the sign up dividend payment (XD) was according to the hypothesis that the day 
before signing the XD resulting in increase the stock price and the day signing the XD resulting in decrease the 
stock price, which can be summarized into three group as follows 

Group 1 The securities at the day before signed the XD was resulting in increased the stock prices at a 
level of significance namely DELTA. 

Group 2 The securities at the day signed the XD was resulting in decreased the stock prices at a level of 
significance namely ADVANC, CPN, EGCO, INTUCH, KTB, RATCH, ROBINS, SCB and TISCO. 

Group 3 The securities at the day before signed the XD was resulting in increased the stock prices, and the 
day the securities was signed the XD, resulting in decreased the stock prices at a level significance namely BBL, 
GLOW, IRPC and PTTGC. 
Keywords:  Stock price, Dividend 
 

1. บทน า 
ในปัจจุบนัผูค้นส่วนใหญ่ในสังคมวยัท างานมกัไม่สามารถบริหาร  จดัการค่าใชจ่้ายให้สมดุลกบัรายรับท่ีเขา้

มาในแต่ละเดือนได ้ดงันั้น ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ตอ้งรู้จกัวางแผนการใชจ่้าย อยา่งรอบคอบ โดยในปัจจุบนั มีคู่มือแนะน า 
การวางแผน การใชจ่้ายมากมายพร้อมให้ศึกษาและน ามาปรับใช ้ซ่ึงจะสังเกตไดว้่าทุกค าแนะน า มกัเร่ิมตน้ท่ี ‘การ
ออม’ ก่อนเสมออย่างไรก็ตาม คนไทยส่วนใหญ่ยงัคงเลือกออมเงิน ในรูปแบบดั้งเดิม นั่นคือ การฝากธนาคาร ซ่ึงอาจ
เป็นเพราะ ความเช่ือว่าเงินจะปลอดภยั ทั้งยงัไดด้อกเบ้ียแถมมาอีก น้อยคนนักท่ีจะตระหนักถึงพิษภยัของ ‘ภาวะเงิน
เฟ้อ’ ท่ีเป็น ตัวการส าคญัท่ีท า ให้เงินของเรามีมูลค่าลดน้อยลงทุกวินาที  สวนทางกับราคาสินคา้อุปโภคบริโภคท่ี
ปรับตวัข้ึนตลอดเวลา ดงันั้นการท่ีจะชนะภาวะเงินเฟ้อไดคื้อ การน าเงินมาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
โดยผลตอบแทนเฉล่ียจากในอดีตท่ีผ่านสูงมากกว่าภาวะเงินเฟ้อ แต่ส่ิงท่ีตามมาควบคู่กบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บก็คือ
ความเส่ียงท่ีสูงข้ึน ดังนั้ นเราควรท่ีจะเรียนรู้การลงทุน เพ่ือให้ความเส่ียงลดลง การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
มีผลตอบแทนจากการลงทุน 2 รูปแบบ แบบแรกคือก าไรจากการขายหลกัทรัพย ์(Capital Gain) ซ่ึงเกิดจากส่วนต่าง
ในการซ้ือขายหลักทรัพย์ แบบท่ีสองคือเงินปันผล (dividend) ซ่ึงบริษทัในตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศจ่ายเงิน
ให้กับผู ้ถือหุ้นเม่ือบริษัทมี  ดังนั้ นผลตอบแทนท่ีนักลงทุนได้รับจึงเป็นผลรวมของผลตอบแทนทั้ งสองส่วน 

http://www.setsmart.com/
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 ผลตอบแทนทั้งสองส่วนเป็นผลพวงท่ีสะทอ้นมาจากการด าเนินงานของบริษทัต่าง ๆ ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยเ์ป็นหลกั เม่ือบริษทัใดมีผลการด าเนินงานท่ีดี มีผลก าไรเป็นท่ีน่าพอใจ รวมทั้งแนวโน้มของการเติบโต
อยา่งต่อเน่ือง ก็จะเป็นท่ีสนใจของนกัลงทุน ซ่ึงช่วงท่ีนกัลงทุนมกัให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือ ช่วงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกาศผลประกอบการ และ จ่ายเงินปันผลของบริษทั ซ่ึงน ับว่าขอ้มูลน้ีสามารถใชเ้ป็นปัจจยัประกอบการ
พิจารณาลงทุนในบริษทัดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากนักลงทุนจะสามารถประเมินไดว้่าเงินท่ีลงทุนในการซ้ือหุ้น
บริษทันั้น ๆ คาดว่าน่าจะไดรั้บผลตอบแทนในการลงทุนในบริษทั คิดเป็นสัดส่วนประมาณเท่าไร ช่วงระยะเวลาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกาศผลประกอบการ และเงินปันผลจึงเป็นช่วงท่ีมีการเคล่ือนไหวของราคาซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์
เป็นผลให้ราคาขยบัข้ึนหรือ ลงอยา่งมีนัยส าคญั เน่ืองจากจะมีนกัลงทุนส่วนหน่ึง ค่อยๆ สะสมหุ้นท่ีมีผลประกอบการ
ท่ีดี และมีแนวโนม้จ่ายปันผลในอตัราส่วนท่ีนักลงทุนพอใจ หรือคาดหวงัไวล่้วงหนา้ เพ่ือรอรับสิทธิในการไดรั้บเงิน
ปันผลหลงัวนัประกาศปิดการโอนสิทธิในการถือหุ้นเพ่ือการรับเงินปันผล หรือ มกัเรียกกันว่าวนั ‘XD’ (Exclude 
Dividend) ในขณะท่ีนักลงทุนอีกส่วนหน่ึงอาจมีความเห็นท่ีแตกต่างกนัออกไปก็อาจจะรีบขายหุ้นออกไป เพราะราคา
หุ้นช่วงนั้นมีก าไรจากส่วนต่างของราคาท่ีสูงข้ึนแลว้ จึงไม่ตอ้งการรอรับเงินปันผล เน่ืองจากไม่อยากมีภาระท่ีจะตอ้ง
น ามาค านวณภาษีรายไดป้ระจ าปี (รายไดท่ี้เป็นเงินปันผลตอ้งน ามารวมกบัรายไดอ่ื้น ๆ เพ่ือการค านวณภาษีเงินได)้ 
และหลีกเล่ียงการปรับลง ของราคาหุ้นอนัเน่ืองมาจาก การจ่ายเงินปันผล (Dilution) ตามมาภายหลงั  
 นอกจากเงินปันผลจะมีความส าคญัในดา้นผลตอบแทนการลงทุนแลว้ การรับเงินปันผล ถือว่ามีส่วนช่วย
ลดความเส่ียงจากการลงทุนไดร้ะดบัหน่ึง เน่ืองจาก กรณีท่ีนักลงทุนมีการลงทุนในระยะยาว เม่ือนักลงทุนรับเงินปัน
ผลก็เท่ากบัว่าไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนมาแลว้ส่วนหน่ึง ดงันั้นราคาหุ้นท่ีอาจลดลงไปในช่วงท่ีมีการจ่ายเงิน
ปันผลจึงถูกชดเชยดว้ย เงินปันผลดงักล่าวไปบา้งแลว้ เม่ือระยะเวลาช่วงการจ่ายเงินปันผลผ่านพน้ไป ราคาหุ้นก็จะ
กลบัมาสะทอ้นถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริง และเงินปันผลท่ีรับมาก็สามารถน ามาลงทุนต่อ หรือจะน าไปฝากธนาคารเพ่ือรับ
ดอกเบ้ียเพ่ิมเติมต่อไป ในขณะท่ีนักลงทุนซ่ึงถือหุ้นท่ีไม่มีการจ่ายเงินปันผล หรือไม่ตอ้งการถือหุ้นเพ่ือรอรับเงินปัน
ผล ก็ถือว่ายงัไม่ไดรั้บการชดเชยความเส่ียงจากการลงทุนจนกว่าจะขายหุ้นออกไป จึงมีความเส่ียงจากความผนัผวน
ของราคาหุ้นรายวนัมากกว่าผูท่ี้ไดรั้บไดรั้บเงินปันผลไปแลว้      
 ส่ิงท่ีคนเล่นหุ้นทุกคนควรรู้จกัก่อนเร่ิมซ้ือหุ้นนั่นก็คือ “ดชันี”หรือ “Index” คือ การค านวณค่าทางสถิติ
เพ่ือให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงในส่ิงท่ีเราสนใจ ดงันั้ น ดัชนีราคาหุ้น หรือ SET Index ก็คือ ดชันีท่ีสะทอ้นการ
เปล่ียนแปลงของราคาหุ้นทุกตวัในตลาดหลกัทรัพย ์(ไม่นับรวมหุ้นท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย SP นานเกิน 1 ปี) โดยทัว่ไปเรา
มกัใช้ดัชนีราคา SET50 และ SET100 ในการวดัการเปล่ียนแปลงของดัชนี SET เน่ืองจากดัชนีราคา SET50 และ 
SET100 คดัเลือกมาจากกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตลาดสูงสุด 50 และ 100 อนัดบัแรก ซ่ึงถือไดว้่ามีผลต่อดชันี SET อยู่
ไม่นอ้ย จากขอ้มูลดา้นล่างตั้งแต่ปี 2007 – ปัจจุบนั จะเห็นไดว้่าดชันีราคา SET, SET50, SET100 ปรับตวัไปในทิศทาง
เดียวกนัจนเกือบจะเป็นเส้นเดียวกนัดว้ยซ ้ า นั่นหมายความว่า ดชันีราคา SET50, SET100 เปรียบเหมือนตวัแทนของ
ดชันี SET นัน่เอง           
 จากการท่ีตลาดหลักทรัพยฯ์ ให้ความส าคญักบัหลักทรัพยท่ี์เขา้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกใช้เป็นข้อมูล
ส าหรับค านวณดชันี SET 50 Index จึงเป็นท่ีน่าสนใจในการน าเอาขอ้มูลหลกัทรัพยด์งักล่าว มาศึกษาต่อในส่วนของ
งานศึกษาวิจยัฉบบัน้ี ท่ีจะศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลการประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษทัจดทะเบียนใน
กลุ่ม SET 50 กบัการเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพยด์งักล่าว ในช่วงเวลาท่ีมีการประกาศจ่ายเงินปันผลนั้น ว่าจะมี
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ผลตอบสนองต่อราคาหลกัทรัพย ์หรือ ไม่ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับนักลงทุนไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณา
ตดัสินใจในการลงทุนในหลักทรัพยก์ลุ่มดงักล่าว ซ่ึงถือเป็นหลกัทรัพยก์ลุ่มท่ีมีน ้ าหนัก และภาพรวมท่ีส าคญัของ
ตลาด  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบในวนัก่อนข้ึนเคร่ืองหมายจ่ายเงินปันผล (XD) ท่ีมีต่อราคาหลกัทรัพย ์
2. เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบในวนัข้ึนเคร่ืองหมายจ่ายเงินปันผล (XD) ท่ีมีต่อราคาหลกัทรัพย ์

 

3. การด าเนินการวจิัย 
สมมตฐิานการศึกษา 
1. วนัก่อนข้ึนเคร่ืองหมายจ่ายเงินปันผล (XD) ท่ีมีท  าให้ราคาหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 
2. วนัข้ึนเคร่ืองหมายจ่ายเงินปันผล (XD) ท่ีมีท  าให้ราคาหลกัทรัพยล์ดลง 
 

ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีคือบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีถูกจดัอยูใ่น 

SET 50 ท่ีมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2561 โดยการศึกษาน้ีใชว้ิธีระบุตวัอยา่งเลือก
ตวัอยา่งท่ีมีขอ้มูลท่ีตอ้งการศึกษาทั้งหมดตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1. การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาเฉพาะบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีอยู่ใน SET 50 
ปัจจุบนั ในการคน้หาขอ้มูลราคาในอดีต และมีการจ่ายเงินปันผลอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

2. บริษทัจดทะเบียนท่ีจะใชใ้นการศึกษาตอ้งไม่มีเหตุการณ์อ่ืนเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา เช่น การ
แตกหุ้น การเพ่ิมทุนจดทะเบียน การลดทุนจดทะเบียน เป็นตน้ 

จากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทท่ีถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีมีจ  านวนรวม 22 
บริษทั ประกอบดว้ย 
ล าดบั หลกัทรัพย ์ ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์

1. บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ  ากดั (มหาชน) ADVANC 
2. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL 
3. บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ  ากดั (มหาชน) BH 
4. บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) CENTEL 
5. บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) CPALL 
6. บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) CPN 
7. บริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) DELTA 
8. บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ  ากดั (มหาชน) EA 
9. บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) EGCO 

10. บริษทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) GLOW 
11. บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) INTUCH 
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ล าดบั หลกัทรัพย ์ ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์
12. บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) IRPC 
13. ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) KBANK 
14. ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTB 
15. บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) PTTEP 
16. บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) PTTGC 
17. บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) RATCH 
18. บริษทั โรบินสัน จ ากดั (มหาชน) ROBINS 
19. ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) SCB 
20. บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั(มหาชน) SCC 
21. บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCO 
22. บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน) TOP 

ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ท  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นทุติยภูมิ (Secondary Data) ราคาปิดรายวนัของแต่
ละหลกัทรัพยใ์นช่วงระยะเวลา 5 ปี (ระหว่างปี 2557 ถึงปี 2561)จากฐานขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ผา่นเวบ็ไซต ์www.setsmart.com รวมทั้งส้ิน 1,221 วนั ขอ้มูลท่ีใชจ้ะอยูใ่นรูป ขอ้มูลอนุกรมเวลา 

 

วธิีการศึกษา 
1. การทดสอบความน่ิงของขอ้มูล(Stationary) และการทดสอบ Unit Root 
    การทดสอบ Unit Root เป็นการทดสอบว่าขอ้มูลท่ีน ามาศึกษามีความน่ิงหรือไม่  
2. สร้างแบบจ าลอง Box-Jenkin 
    2.1 ถา้ขอ้มูลราคาหลกัทรัพยมี์ลกัษณะน่ิง (Stationary) จะใชแ้บบจ าลอง ARMA(p,q)  ดงัต่อไปน้ี 

  price = c + β1bxd + β2xd + α1printt-1 +…+ αppricet-p+εi +γ1εt-1 +…+γqεt-q 
     2.2 ถา้ขอ้มูลมีลกัษณะไม่น่ิง (Non-Stationary) จะใชแ้บบจ าลอง ARIMA(p,d,q)  ดงัต่อไปน้ี 

 ∆dprice = c + β1bxd + β2xd + α1∆
dprintt-1 +…+ αp∆

d pricet-p+εi +γ1εt-1 +…+γqεt-q 
 โดยท่ี price คือ ราคาของหลกัทรัพย ์

  ∆price คือ การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์
  bxd คือ ตวัแปรหุ่นอธิบายเหตุการณ์แทนวนัก่อนข้ึนเคร่ืองหมายประกาศ

     จ่ายเงินปันผล (XD) จ านวน 7 วนั โดยสมมติให้ 
    1 คือ วนัก่อนข้ึนเคร่ืองหมายประกาศจ่ายเงินปันผล (XD) 

      จ านวน 7 วนั 
    0 คือ วนัอ่ืน ๆ 
  xd คือ ตวัแปรหุ่นอธิบายเหตุการณ์แทนวนัข้ึน เคร่ืองหมายประกาศจ่ายเงิน

     ปันผล (XD)โดยสมมติให้ 
    1 คือ วนัข้ึนเคร่ืองหมายประกาศจ่ายเงินปันผล (XD) 
    0 คือ วนัอ่ืน ๆ 

http://www.setsmart.com/
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3. ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจ าลองว่ามีสามารถน าแบบจ าลองไปใชไ้ด้หรือไม่ โดยดู Residual Series 

ว่าค่า Prob มี Autocorrelation หรือไม่ ถา้ไม่มี Autocorrelation จึงน าแบบจ าลองนั้นมาใช ้ถา้มี Autocorrelation กลบัไป

ท าซ ้ าในขั้นตอนท่ี 2 จนกว่าแบบจ าลองจะไม่มี Autocorrelation จึงน ามาใช ้
 

4. ผลการวจิัย 
 1. ผลการทดสอบความน่ิงของข้อมูล 
 ผลการทดสอบ Unit Root ดว้ยวิธี ADF Test ท่ี Level และท่ี First Difference แสดงผลดงัตารางท่ี 4.1 
ตารางท่ี 4.1 ผลการทดสอบความน่ิงของการเปล่ียนแปลงในราคาหลกัทรัพย ์

หลกัทรัพย์ รูปแบบทีใ่ช้ทดสอบ
ความนิ่ง 

Lag ทีเ่หมาะสม ADF Test 
(P-value) 

ข้อสรุป 

ADVANC Intercept 0 -1.760 
(0.401) 

ไม่มีความน่ิง 

∆ADVANC None 3 -19.682 
 (0.000)*** 

มีความน่ิง 

BBL Intercept 2 -1.858 
(0.353) 

ไม่มีความน่ิง 

∆BBL None 1 -27.390 
 (0.000)*** 

มีความน่ิง 

BH Intercept 2 -2.502 
(0.115) 

ไม่มีความน่ิง 

∆BH None 1 -28.285 
(0.000)*** 

มีความน่ิง 

CENTEL Intercept 1 -2.858 
(0.051)* 

มีความน่ิง 

CPALL Intercept 0 -1.111 
(0.714) 

ไม่มีความน่ิง 

∆CPALL None 0 -35.943 
 (0.000)*** 

มีความน่ิง 

CPN Intercept 1 -1.183 
(0.684) 

ไม่มีความน่ิง 

∆CPN None 0 -38.661 
 (0.000)*** 

มีความน่ิง 

DELTA Intercept 2 -2.618 
(0.090)* 

มีความน่ิง 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการทดสอบความน่ิงของการเปล่ียนแปลงในราคาหลกัทรัพย ์(ต่อ) 
หลกัทรัพย์ รูปแบบทีใ่ช้ทดสอบ

ความนิ่ง 
Lag ทีเ่หมาะสม ADF Test 

(P-value) 
ข้อสรุป 

EA Intercept 0 -1.716 
(0.423) 

ไม่มีความน่ิง 

∆EA None 0 -34.893 
 (0.000)*** 

มีความน่ิง 

EGCO Intercept 3 -0.938 
(0.777) 

ไม่มีความน่ิง 

∆EGCO None 2 -24.903 
 (0.000)*** 

มีความน่ิง 

GLOW Intercept 1 -3.825 
(0.003)*** 

มีความน่ิง 

INTUCH Intercept 0 -1.157 
(0.695) 

ไม่มีความน่ิง 

∆INTUCH None 0 -35.326 
 (0.000)*** 

มีความน่ิง 

IRPC Intercept 1 -1.521 
(0.523) 

ไม่มีความน่ิง 

∆IRPC None 0 -37.901 
 (0.000)*** 

มีความน่ิง 

KBANK Intercept 2 -2.444 
(0.130) 

ไม่มีความน่ิง 

∆KBANK None 1 -26.735 
 (0.000)*** 

มีความน่ิง 

KTB Intercept 0 -2.543 
(0.106) 

ไม่มีความน่ิง 

∆KTB None 0 -36.534 
 (0.000)*** 

มีความน่ิง 

PTTEP Intercept 0 -1.612 
(0.476) 

ไม่มีความน่ิง 

∆PTTEP None 0 -35.329 
 (0.000)*** 

มีความน่ิง 

RATCH Intercept 1 -2.454 
(0.127) 

ไม่มีความน่ิง 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการทดสอบความน่ิงของการเปล่ียนแปลงในราคาหลกัทรัพย ์(ต่อ) 
หลกัทรัพย์ รูปแบบทีใ่ช้ทดสอบ

ความนิ่ง 
Lag ทีเ่หมาะสม ADF Test 

(P-value) 
ข้อสรุป 

∆RATCH None 0 -41.356 
 (0.000)*** 

มีความน่ิง 

ROBINS Intercept 0 -1.850 
(0.356) 

ไม่มีความน่ิง 

∆ROBINS None 0 -34.186 
 (0.000)*** 

มีความน่ิง 

SCB Intercept 0 -2.234 
(0.194) 

ไม่มีความน่ิง 

∆SCB None 0 -34.751 
 (0.000)*** 

มีความน่ิง 

SCC Intercept 0 -3.139 
(0.024)** 

มีความน่ิง 

TISCO Intercept 0 -0.969 
(0.766) 

ไม่มีความน่ิง 

∆TISCO None 2 -23.537 
 (0.000)*** 

มีความน่ิง 

TOP Intercept 1 -1.396 
(0.585) 

ไม่มีความน่ิง 

∆TOP None 0 -39.078 
 (0.000)*** 

มีความน่ิง 
 

  
2. ผลการประมาณของแบบจ าลอง Box-jenkin 

 จากการผลการทดสอบ Unit Root ท าให้เราสรุปไดว้่าจะใชแ้บบจ าลอง ARMA กบัราคาหลกัทรัพย ์4 ตวั 
ไดแ้ก่ CENTEL, DELTA, GLOW และ SCC ส่วนตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีเหลือ จะใชแ้บบจ าลอง ARIMA แสดงผลดงัตารางท่ี 4.2 
ตารางท่ี 4.2 ผลการประมาณของแบบจ าลอง Box-jenkin 

ตวัแปร แบบจ าลองทีใ่ช้ ค่า สปส. BXD 
(P-value) 

ค่า สปส.XD 
(P-value) 

∆ADVANC AR(9) 0.188 
(0.641) 

-2.113 
(0.000)*** 

∆BBL AR(2),AR(4),MA(4) 0.428 
(0.054)* 

-0.666 
(0.012)* 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการประมาณของแบบจ าลอง Box-jenkin (ต่อ) 
ตวัแปร แบบจ าลองทีใ่ช้ ค่า สปส. BXD 

(P-value) 
ค่า สปส.XD 

(P-value) 
∆BH AR(1 TO 10), MA(1 TO 11) 0.214 

(0.459) 
0.344 

(0.471) 
CENTEL AR(1),MA(1) 0.325 

(0.536) 
-0.195 
(0.714) 

∆CPALL AR(4),AR(6) 0.142 
(0.339) 

-0.050 
(0.787) 

∆CPN AR(1 TO 6), MA(1 TO 12) -0.032 
(0.823) 

-0.321 
(0.056)* 

DELTA AR(1),MA(1) 1.445 
(0.000)*** 

-0.403 
(0.260) 

∆EA AR(1 TO 10), MA(1 TO 7) -0.165 
(0.315) 

-0.023 
(0.934) 

∆EGCO AR(1 TO 9), MA(1 TO 7) 0.319 
(0.141) 

-1.088 
(0.000)*** 

GLOW AR(1 TO 5), MA(1 TO 5) 1.220 
(0.000)*** 

-0.838 
(0.007)*** 

∆INTUCH AR(4),AR(9) -0.096 
(0.512) 

-0.764 
(0.000)*** 

∆IRPC AR(2),AR(3),AR(6) 
MA(3),MA(6) 

0.036 
(0.003)*** 

-0.033 
(0.033)** 

∆KBANK AR(2 TO 4),MA(2 TO 3) 0.085 
(0.770) 

-0.203 
(0.614) 

∆KTB AR(1 TO 9),MA(1 TO 8) 0.004 
(0.944) 

-0.419 
(0.000)*** 

∆PTTEP AR(1 TO 10),MA(1 TO 10) 0.307 
(0.081) 

-0.421 
(0.237) 

∆PTTGC AR(1),AR(3 TO 8), 
MA(1),MA(3 TO 5),MA(7) 

0.331 
(0.011)** 

-0.364 
(0.073)* 

∆RATCH AR(1) 0.045 
(0.444) 

-0.323 
(0.000)*** 

∆ROBINS AR(1),AR(5),AR(9) 
MA(1),MA(9) 

0.102 
(0.505) 

-0.387 
(0.066)* 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการประมาณของแบบจ าลอง Box-jenkin (ต่อ) 
ตวัแปร แบบจ าลองทีใ่ช้ ค่า สปส. BXD 

(P-value) 
ค่า สปส.XD 

(P-value) 
∆SCB AR(1),AR(4) 

MA(1),MA(4) 
0.149 

(0.556) 
-1.042 

(0.001)*** 
SCC AR(1),AR(3 TO 6) 

MA(3),MA(5) 
2.157 

(0.170) 
-0.488 
(0.740) 

∆TISCO AR(1 TO 5),AR(7) 
MA(1 TO 4) 

0.146 
(0.332) 

-0.863 
(0.000)*** 

∆TOP AR(1),AR(9) 0.061 
(0.687) 

-0.165 
(0.339) 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรัพยก์บัการข้ึนเคร่ืองหมายจ่ายเงินปันผล

(XD) พบว่า การ ข้ึน เค ร่ืองหมายจ่ายเงินปันผล (XD) เป็นไปตามสมสติฐานท่ีก าหนดไว้ โดย  วันก่อนข้ึน
เคร่ืองหมายจ่ายเงินปันผล (XD) มีผลท าให้ราคาหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน และวนัท่ีข้ึนเคร่ืองหมายจ่ายเงินปันผล (XD) มีผล
ท าให้ราคาหลกัทรัพยล์ดลง โดยสรุปไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 หลกัทรัพยท่ี์วนัก่อนข้ึนเคร่ืองหมายจ่ายเงินปันผล (XD) มีผลท าให้ราคาหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน ท่ีระดบั
นยัส าคญั ไดแ้ก่ DELTA 

กลุ่มท่ี 2 หลักทรัพยท่ี์วนัข้ึนเคร่ืองหมายจ่ายเงินปันผล (XD) มีผลท าให้ราคาหลักทรัพยล์ดลง ท่ีระดับ
นยัส าคญั ไดแ้ก่ ADVANC, CPN, EGCO, INTUCH, KTB, RATCH, ROBINS, SCB และ TISCO 

กลุ่มท่ี 3 หลกัทรัพยท่ี์วนัก่อนข้ึนเคร่ืองหมายจ่ายเงินปันผล (XD) มีผลท าให้ราคาหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน และวนั
ข้ึนเคร่ืองหมายจ่ายเงินปันผล (XD) มีผลท าให้ราคาหลักทรัพยล์ดลงท่ีระดับนัยส าคญั ได้แก่ BBL, GLOW, IRPC 
และ  PTTGC 
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้
1. ส าหรับนกัลงทุนสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาเลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีการจ่ายเงินปัน

ผล ว่าควรเขา้ไปซ้ือหลกัทรัพยใ์นจงัหวะใดเพ่ือให้ไดเ้งินปันผล และขายหลกัทรัพยใ์นจงัหวะใดเพ่ือให้ไดก้  าไรส่วน
ต่าง 

2. ส าหรับบริษัทควรพิจารณาถึงมูลค่าของเงินปันผลท่ีจะจ่ายให้นักลงทุน เน่ืองจากปริมาณเงินทุนของ
บริษทัท่ีจะจดัสรรจ่ายเป็นเงินปันผลนั้น จะสะทอ้นกลบัมาในรูปของราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. จากการศึกษาในคร้ังน้ี ขอ้มูลท่ีน ามาศึกษาจ ากดัอยู่ในหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET 50 เม่ือมีการก าหนดเง่ือนไข

ของการศึกษา ท าให้ไดข้อ้มูลท่ีน ามาศึกษาน้อยลง จึงเห็นสมควรท่ีจะพิจารณาเพ่ิมจ านวนหลกัทรัพยใ์ห้ครอบคลุม
มากกว่าน้ี เช่น ใชข้อ้มูลหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET100 ซ่ึงเป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีปริมาณมากกว่า 

2. เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีนั้น ใชช่้วงเหตุการณ์ทั้งหมด 2 ช่วงเหตุการณ์ คือช่วงวนัก่อนข้ึนเคร่ืองหมาย
จ่ายเงินปันผล (XD) และช่วงวนัข้ึนเคร่ืองหมายจ่ายเงินปันผล (XD) ซ่ึงในการศึกษาคร้ังต่อไปควรน าช่วงเหตุการณ์ท่ี
มีมติจ่ายเงินปันผล และช่วงหลงัวนัข้ึนเคร่ืองหมายจ่ายเงินปันผล (XD) มาร่วมศึกษาดว้ย 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและความสามารถ

ในการท าก าไร ซ่ึงมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดธุรกิจ
พาณิชย ์โดยเก็บขอ้มูลจ านวน 19 บริษทั เป็นขอ้มูลรายไตรมาส ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 – 2561 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ประกอบดว้ย สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน 
ไดแ้ก่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ณ ระดบันยัส าคญั 0.05  

ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนสภาพคล่องเงินสดและอัตราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม  
มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในทิศทางเดียวกนักบัความสามารถในการท าก าไร นอกจากน้ียงัพบว่า วงจร
เงินสด  อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม และอัตราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม   
มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติในทิศทางตรงกนัขา้มกับราคาหลกัทรัพย ์จึงอธิบายไดว้่าหากธุรกิจมีการ
บริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียนท่ีดี ธุรกิจมีสภาพคล่อง อาจจะมีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของกิจการ และ
อาจจะส่งผลถึงราคาหลกัทรัพยใ์ห้เป็นในทิศทางท่ีดีข้ึน  
ค าส าคญั:  การบริหารเงินทุนหมุนเวียน, ความสามารถในการท าก าไร 
 

ABSTRACT 
The study aims to explain the relationship between working capital management and profitability which 

affects stock price of listed companies in commercial business in Thailand. The data for 19  listed companies as 
quarterly data covering a period of 5  years from 2014  – 2 01 8  The statistics used in data analysis consisted of 
descriptive statistics included mean and standard deviation. Regarding Inferential statistics, Pearson Correlation and 
Multiple Regression were found to be statistically significant at the 0.05 level 

The result revealed that a significant positive correlation between Liquidity ratio, cash and current assets 
to total assets to profitability In addition, it was also found that a significant negative correlation between cash 
cycle, current assets ratio to total assets and current liabilities to total assets to stock price. The result implied that i f 
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business has good working capital management. Business has liquidity, it may affects the profitability of the 
business and stock price to be in a better direction.  
Keywords: Working capital management, profitability    
 
1. บทน า 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยถือเป็นแหล่งระดมเงินทุนท่ีส าคญั การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยถื์อเป็น
กลไกส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และเป็นทางเลือกหน่ึงของการลงทุนท่ีให้
ผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเส่ียงสูงดว้ยเช่นกนั ดงันั้นในการลงทุน ผูล้งทุนตอ้งมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อราคาของหลกัทรัพยก่์อนตดัสินใจลงทุน ซ่ึงวิธีหน่ึงก็คือ การวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพ้ืนฐาน ทั้งน้ี
เพ่ือให้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีคาดหวงัในการลงทุน การคาดการณ์ผลการด าเนินงานของกิจการจึงไม่ควรมองแค่ตวัเลข
ก าไรในงบก าไรขาดทุนเพียงอย่างเดียว เน่ืองจากปัจจุบนัการเติบโตกา้วหน้าของธุรกิจไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัผลก าไรเพียง
อยา่งเดียว แต่ข้ึนอยูก่บัการบริหารเงินทุนหมุนเวียนดว้ย ซ่ึงการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียนคือ การบริหารเงินทุน
ท่ีธุรกิจลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีจะเปล่ียนสภาพเป็นเงินสดไดภ้ายในหน่ึงปี (พรรณุภา  ธุวนิมิตรกุล, 2558) ซ่ึง
หากบริษทัสามารถจดัการบริหารระหว่างสินทรัพยห์มุนเวียนและกระแสหน้ีสินให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมได ้บริษทั
อาจจะมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมผลก าไรและมีกระแสเงินสดอย่างต่อเน่ือง (Maness & Zietlow, 2005)  ฉะนั้นในการศึกษา
คร้ังน้ีท  าการศึกษาในหมวดธุรกิจพาณิชย ์เน่ืองจากธุรกิจพาณิชยเ์ป็นธุรกิจท่ีมีการซ้ือสินคา้มา และจ าหน่ายออกไป
และยงัเป็นธุรกิจท่ีใกลต้วักบัผูล้งทุน ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั จึงเป็นหมวดธุรกิจท่ีน่าสนใจในการศึกษา ดงันั้น
การศึกษาวตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ีเพ่ือ ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและความสามารถในการ
ท าก าไรซ่ึงมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีอยูใ่นหมวดธุรกิจพาณิชย ์ 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาหาความสัมพนัธ์ของการบริหารเงินทุนหมุนเวียนต่อความสามารถในการท าก าไร 
2. เพ่ือศึกษาหาความสัมพนัธ์ของการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและความสามารถในการท าก าไรท่ีมีผลต่อ

ราคาหลกัทรัพย ์ของบริษทัท่ีอยูใ่นหมวดธุรกิจพาณิชย ์
 

3. การด าเนินการวจิัย 
3.1 ประชาการและกลุ่มตวัอย่าง 
งานวิจัยน้ีรวบรวมข้อมูลจากบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในหมวดธุรกิจ

พาณิชย ์ท่ีมีขอ้มูลครบถ้วน จ านวน 19 บริษัท เป็นขอ้มูลรายไตรมาส ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2557 – 2561 รวมเป็น
จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 380 ขอ้มูล  
     

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบไปด้วย วงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle), อตัราส่วนเงินทุน

หมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio), อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (Operating Cash Flow Ratio), สินทรัพยห์มุนเวียน 
(Current Assets), หน้ีสินหมุนเวียน (Current Liabilities), สินทรัพย์รวม (Total Assets), อัตราผลตอบแทนจาก
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สินทรัพย(์Return on Assets), อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น (Return on Equity) และราคาหลกัทรัพย ์(Price) 
โดยสืบคน้จากฐานขอ้มูล SETSMART ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดใ้ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป มาท าการประมวลผล และน าหลกัการทางสถิติมาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลในงานวิจยัฉบบัน้ี แบ่งออกเป็นรายละเอียดดงัน้ี 
1. วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการค านวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  ค่าต ่าสุด (Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum) ของตวัแปรในกลุ่มตวัอยา่ง 
2 วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือศึกษาหาความสัมพนัธ์ โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) และวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression) เพ่ือวิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร ตั้งแต่ 3 ตัว ข้ึนไป โดยก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถิติ 
0.05 ซ่ึงแบบจ าลองการถดถอยท่ีใชใ้นการวิเคราะห์มี 3 แบบดงัต่อไปน้ี 

 
- ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวยีนต่อความสามารถในการท าก าไร 
สมการท่ี 1: ROA = B0 + B1CCCit + B2QRit + B3OCFRit + B4CA/TAit + B5CL/TAit + B6SIZE + eit 
สมการท่ี 2: ROE = B0 + B1CCCit + B2QRit + B3OCFRit + B4CA/TAit + B5CL/TAit + B6SIZE + eit  

 
  - ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียนและความสามารถในการท าก าไรต่ อราคา

หลกัทรัพย ์    
สมการท่ี 3: P = B0 + B1CCCit + B2QRit + B3OCFRit + B4CA/TAit + B5CL/TAit + B6ROEit + B7ROAit                           

+ B8 SIZEit + eit 
 

โดยท่ี     CCC   = วงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle) 
              QR      = อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) 
              OCFR = อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (Operating Cash Flow Ratio) 
              CA/TA = อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม (Current Assets to Total    Assets Ratio) 
              CL/TA = อตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม (Current Liabilities to Total Assets Ratio) 
              ROA    = อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(Return on Assets) 
              ROE    = อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น (Return on Equity) 
              SIZE   = ขนาดของกิจการ (ตวัแปรควบคุม) โดยคิดจากลอการิธึมของสินทรัพยร์วมบริษทั  
              P         = ราคาหลกัทรัพย ์
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4. ผลการวจิัยและอภปิรายผล 
ผลจากการศึกษาขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี  
 4.1 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics ) 
จากการทดสอบค่าทางสถิติเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 1 ดงัน้ี  

ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของกลุ่มตวัอยา่ง 

ตวัแปร หน่วย 
จ านวนขอ้มูล ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน 

N Minimum Maximum Mean SD 

Price บาท 380 0.58 88 21.34 20.32 

CCC วนั 380 -179.61 916.23 65.51 131.46 

QR เท่า 380 0.07 10 0.94 0.88 

OCFR เท่า 380 -0.85 2.09 0.19 0.34 

CA/TA เท่า 380 0.01 0.97 0.47 0.24 

CL/TA เท่า 380 0.01 0.85 0.34 0.14 

ROE % 380 -20.18% 27.21% 4.75 5.14 

ROA % 380 -4.79% 18.92% 2.4 2.86 

TA พนัลา้นบาท 380 0.03 373.74 41.54 87.69 

 
    จากตารางท่ี 1สามารถอธิบายขอ้มูลไดด้งัน้ี ราคาหลกัทรัพย ์(P) มีค่าเฉล่ีย 21.34 บาท ค่าต ่าสุดอยู่ท่ี 0.58 

บาท ค่าสูงสุดอยู่ท่ี 88 บาท มีการกระจายตวั โดยวดัจากค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 20.32 วงจรเงินสด (CCC) 
มีค่าเฉล่ีย 65.51 วนั ค่าต ่าสุดอยูท่ี่ -179.61วนั ค่าสูงสุดอยูท่ี่ 916.23 วนั มีการกระจายตวั โดยวดัจากค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 131.64 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (QR) มีค่าเฉล่ีย 0.94  ค่าต ่าสุดอยู่ท่ี 0.07 ค่าสูงสุดอยูท่ี่ 10 มี
การกระจายตวั โดยวดัจากค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.88 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (OCFR) มี
ค่าเฉล่ีย 0.19 ค่าต ่าสุดอยู่ท่ี -0.85 ค่าสูงสุดอยู่ท่ี 2.09  มีการกระจายตวั โดยวดัจากค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.34 อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม (CA/TA) มีค่าเฉล่ีย 0.47 ค่าต ่าสุดอยู่ท่ี 0.01 ค่าสูงสุดอยูท่ี่ 0.97 มี
การกระจายตัว โดยวดัจากค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24 อัตราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม 
(CL/TA) มีค่าเฉล่ีย 0.34  ค่าต ่ าสุดอยู่ท่ี 0.01 ค่าสูงสุดอยู่ท่ี 0.85 มีการกระจายตัว โดยวัดจากค่าความเ บ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.14 อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) มีค่าเฉล่ีย 4.75% ค่าต ่าสุดอยูท่ี่ -20.48% ค่าสูงสุดอยู่
ท่ี 27.21% มีการกระจายตวั โดยวดัจากค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.14 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) 
มีค่าเฉล่ีย 2.4% ค่าต ่าสุดอยูท่ี่ -4.79% ค่าสูงสุดอยูท่ี่ 18.92% มีการกระจายตวั โดยวดัจากค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 2.86 สินทรัพยร์วม (Total Assets) มีค่าเฉล่ีย 41.54 พนัลา้นบาท ค่าต ่าสุดอยูท่ี่ 0.03 พนัลา้นบาท ค่าสูงสุดอยู่ท่ี 
373.74 พนัลา้นบาท มีการกระจายตวั โดยวดัจากค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 87.69   
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4.2 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Analysis) 
จากการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ผลการวิเคราะห์ไดด้งัตารางท่ี 2 ดงัน้ี  
 

ตารางท่ี 2  ผลวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Analysis)  

 
Price CCC QR OCFR CA/TA CL/TA ROE ROA TA 

Price 1.000 -0.432** -0.322** 0.002 -0.614** -0.147** 0.04 -0.085 0.695** 

  
0.000 0.000 0.975 0.000 0.004 0.432 0.097 0.000 

CCC 
 

1.000 0.163** -0.151** 0.163** -0.110* -0.199** -0.082 -0.233** 

   
0.001 0.003 0.001 0.032 0.000 0.109 0.000 

QR 
  

1.000 0.168** 0.489** -0.318** -0.011 0.171** -0.546** 

    
0.001 0.000 0.000 0.835 0.001 0.000 

OCFR 
   

1.000 0.032 -0.266** -0.473** -0.621** -0.179** 

     
0.532 0.000 0.000 0.000 0.463 

CA/TA 
    

1.000 0.339** 0.142** 0.283** -0.746** 

      
0.000 0.006 0.000 0.000 

CL/TA 
     

1.000 0.138** -0.042 -0.018 

       
0.007 0.416 0.727 

ROE 
      

1.000 0.865** -0.074 

        
0.000 0.152 

ROA 
       

1.000 -0.325** 

         
0.000 

TA 
        

1.000 
***,** มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01, 0.05 ตามล าดบั 

 
จากตารางท่ี 2 เป็นตารางทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coe)   

ผลการศึกษาพบว่ามี Correlation ระหว่างอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) และอตัราผลตอบแทนของ
สินทรัพย ์(ROA) มีค่ามากกว่า 0.8 (Yan Zeng,2016) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ 0.865 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ระดับสูง 
ก่อให้เกิดปัญหา Muticollinearity จึงท าให้การวิเคราะห์ในแบบจ าลองท่ี 3 เลือกตดัอตัราผลตอบแทนของสินทรัพย ์
(ROA) ออก เน่ืองจากมีค่า VIF (Variance Inflation Factor) มากกว่า ฉะนั้นตวัช้ีวดัความสามารถในการท าก าไรจะมี
เพียงอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) ตวัเดียว 
    

4.3 ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 จากการวิเคราะห์การถดถอยเป็นการหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดว้ยแบบจ าลองทั้ง 3 แบบ สามารถ
สรุปผลไดด้งัน้ี 
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 4.3.1 วเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวยีนต่อความสามารถในการท าก าไร 
 
สมการท่ี 1 :  ROAit = B0 + B1CCC it + B2QR it + B3OCFR it + B4CA/TA it + B5CL/TA it + B6TA it + e it    

 
จากสมการท่ี 1 อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียนและความสามารถในการท า

ก าไรของบริษทัผ่านตวัช้ีวดั นั้นคือ อตัราผลตอบแทนของสินทรัพย ์(ROA) โดยการศึกษาพบว่า ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
วงจรเงินสด (CCC), อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (QR), อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (OCFR), อัตราส่วน
สินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม (CA/TA) และอตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม (CL/TA) สามารถ
อธิบายอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) ไดร้้อยละ 46.3 (R2 = 0.463) ซ่ึงส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 53.6 นั้นเกิดจาก
ตวัแปรอ่ืนๆท่ีไม่ไดน้ ามาศึกษา  
  
  ตารางท่ี 3  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียนและอตัราผลตอบแทนของ 
                    สินทรัพย ์(ROA)                                            

Variable 
Unstandardized Standardized 

t Sig 
Collinearity 

Coefficients Coefficients Statistics 
B Std Error Beta Tolerance VIF 

CCC -0.001 0.001 -0.037 -0.910 0.363 0.875 1.143 
QR -0.316 0.176 -0.097 -1.793 0.074 0.489 2.045 

OCFR 5.051 0.344 0.606 14.666 0.000*** 0.842 1.188 
CA/TA 3.022 0.876 0.249 3.448 0.001*** 0.277 3.610 
CL/TA -0.032 1.118 -0.002 -0.029 0.977 0.505 1.979 

TA -0.169 0.115 -0.093 -1.464 0.144 0.360 2.776 
    R = 0.681 ; R2 = 0.463 ; ADJ.R2 = 0.455 ; F = 53.630 ; Sig = 0.000 
    ***,** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01, 0.05 ตามล าดบั 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ตัวแปรอิสระได้แก่ อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (OCFR) และอัตราส่วน
สินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม (CA/TA)  ท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติกบัตวั
แปรตาม ก็คืออตัราผลตอบแทนของสินทรัพย ์(ROA) โดยตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกัในการอธิบายหรือพยากรณ์ตวัแปรตาม 
อตัราผลตอบแทนของสินทรัพย ์(ROA)  ไดม้ากท่ีสุด คือ อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (OCFR) รองลงมา คือ 
อัตราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม (CA/TA) ส่วนตัวแปรอิสระท่ีเหลือ ได้แก่ วงจรเงินสด (CCC), 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QR) และอตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม (CL/TA) ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัอตัราผลตอบแทนของสินทรัพย ์(ROA) 

จากผลการวิจยัดงักล่าว ท าให้ไดส้มการในการวิจยัดงัน้ี 
       ROAit = - 0.037(CCCit) – 0.097(QRit) + 0.606(OCFRit) + 0.249(CA/TAit) – 0.002(CL/TAit) – 0.093(TAit) 
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                สมการท่ี 2 : ROE it = B0 + B1CCC it + B2QR it + B3OCFR it + B4CA/TA it + B5CL/TA it + B6TA it + e it  
   

จากสมการท่ี 2 อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียนและความสามารถในการท า
ก าไรของบริษทัผ่านตวัช้ีวดั นั้นคือ อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น(ROE) โดยการศึกษาพบว่า ตวัแปรอิสระ 
ไดแ้ก่ วงจรเงินสด(CCC), อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว(QR), อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด(OCFR), อตัราส่วน
สินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม(CA/TA) และอตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม(CL/TA) สามารถ
อธิบายอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) ไดร้้อยละ 31.6 (R2 = 0.316) ซ่ึงส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 68.4 นั้นเกิด
จากตวัแปรอ่ืนๆท่ีไม่ไดน้ ามาศึกษา 
 
ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียนและอตัราผลตอบแทนของ 
                 สินทรัพย ์(ROE) 

Variable 
Unstandardized Standardized 

t Sig 
Collinearity 

Coefficients Coefficients Statistics 
B Std Error Beta Tolerance VIF 

CCC -0.004 0.002 -0.093 -2.024 0.044** 0.875 1.143 
QR -0.312 0.357 -0.054 -0.874 0.383 0.489 2.045 

OCFR 7.967 0.697 0.533 11.424 0.000*** 0.842 1.188 
CA/TA 4.015 1.775 0.184 2.262 0.024** 0.277 3.610 
CL/TA 7.223 2.264 0.192 3.191 0.002*** 0.505 1.979 

TA 0.365 0.233 0.112 1.564 0.119 0.360 2.776 
R = 0.562 ; R2 = 0.316 ; ADJ.R2 = 0.305 ; F = 28.697 ; Sig = 0.000 
***,** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01, 0.05 ตามล าดบั 
 

จากตารางท่ี 4 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามท่ีน ามาศึกษา พบว่า ตวัแปร
อิสระไดแ้ก่ อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (OCFR), อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม (CA/TA) 
และอตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม (CL/TA) ท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติกบัตวัแปรตาม ก็คืออตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) แต่วงจรเงินสด (CCC) จะมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัตวัแปรตาม  โดยตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกัในการอธิบายหรือพยากรณ์ตวัแปร
ตาม อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE)  ไดม้ากท่ีสุด คือ อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (OCFR) 
รองลงมา คือ อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม (CA/TA) ส่วนอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (QR) ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE)   

จากผลการวิจยัดงักล่าว ท าให้ไดส้มการในการวิจยัดงัน้ี 
       ROEit = – 0.093(CCCit) – 0.054(QRit) + 0.533(OCFRit) + 0.184(CA/TAit) + 0.192(CL/TAit) + 0.112(TAit) 
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4.3.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวยีนและความสามารถในการท าก าไร
ต่อราคาหลกัทรัพย์ 

 
        สมการท่ี 3 : Pit = B0 + B1CCCit + B2QRit + B3OCFRit + B4CA/TAit + B5CL/TAit + B6ROEit+ B7TAit + eit          

 
จากสมการท่ี 3 น้ีอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียนและความสามารถในการ

ท าก าไรท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย ์ โดยการศึกษาพบว่า ตัวแปรอิสระ ได้แก่ วงจรเงินสด (CCC), อัตราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็ว (QR), อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (OCFR), อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม 
(CA/TA), อตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม (CL/TA),  และอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) 
สามารถอธิบายราคาหลกัทรัพย ์(P) ไดร้้อยละ 60.0 (R2 = 0.600) ซ่ึงส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 40.0 นั้นเกิดจากตวัแปร
อ่ืนๆท่ีไม่ไดน้ ามาศึกษา 

 
ตารางท่ี 5  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียนและความสามารถในการท าก าไร  

  ท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์

Variable 
Unstandardized Standardized 

t Sig 
Collinearity 

Coefficients Coefficients Statistics 
B Std Error Beta Tolerance VIF 

CCC -0.045 0.005 -0.289 -8.192 0.000*** 0.859 1.165 
QR 1.845 1.080 0.080 1.708 0.088 0.482 2.074 
OCFR -0.642 2.451 -0.011 -0.262 0.794 0.527 1.897 
CA/TA -15.994 5.407 -0.186 -2.958 0.003*** 0.267 3.747 
CL/TA -13.845 6.942 -0.093 -1.995 0.047** 0.453 2.207 
ROE 0.267 0.157 0.067 1.703 0.089 0.165 6.070 
TA 6.899 0.708 0.534 9.745 0.000 0.329 3.041 

   R = 0.775 ; R2 = 0.600 ; ADJ.R2 = 0.593 ; F = 79.746 ; Sig = 0.000 
   ***,** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01, 0.05 ตามล าดบั 
 

จากตารางท่ี 5 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามท่ีน ามาศึกษา พบว่า ตวัแปร
อิสระไดแ้ก่ วงจรเงินสด (CCC), อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม (CA/TA) และอตัราส่วนหน้ีสิน
หมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม (CL/TA) ท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติกบัตวัแปร
ตาม ก็คือราคาหลกัทรัพย ์(P) โดยตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกัในการอธิบายหรือพยากรณ์ตวัแปรตาม ราคาหลกัทรัพย ์(P)   ได้
มากท่ีสุด คือ วงจรเงินสด (CCC) รองลงมา คืออัตราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม (CA/TA) ส่วน
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (OCFR) และส่วนอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (QR) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคา
หลกัทรัพย ์(P)    
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จากผลการวิจยัดงักล่าว ท าให้ไดส้มการในการวิจยัดงัน้ี 
Pit = – 0.289(CCCit) + 0.080(QRit) – 0.011(OCFRit) – 0.186(CA/TAit) – 0.093(CL/TAit) + 0.067(ROEit) + 

0.534(TAit) 
 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาน้ีท าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกบัความสามารถในการท า

ก าไรซ่ึงมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ซ่ึงการบริหารเงินทุนหมุนเวียนวดัค่าในรูปของ วงจรเงินสด อตัราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็ว อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม และอตัราส่วนหน้ีสิน
หมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 6    

 

ตารางท่ี 6 สรุปผลการวิจยั 
สมการท่ี 1 ROA = - 0.037CCC - 0.097QR + 0.606OCFR*** + 0.249 CA/TA***  

            - 0.002CL/TA - 0.093TA  
R2 = 0.463 

สมการท่ี 2 ROE = - 0.093CCC** - 0.054QR + 0.533OCFR*** + 0.184CA/TA** + 
0.192CL/TA*** + 0.112TA  

R2 = 0.316 

สมการท่ี 3 P = - 0.289CCC*** + 0.08QR - 0.011OCFR - 0.186CA/TA*** - 
0.093CL/TA** + 0.067ROE + 0.534TA 

R2 = 0.600 

 
จากตารางท่ี 6 จากผลการศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการเงินทุนหมุนเวียนต่อความสามารถใน

การท าก าไร แสดงให้เห็นว่า การท่ีบริษทัมีสภาพคล่องกระแสเงินสดท่ีดี สามารถขายสินคา้ออกไปไดเ้ร็ว สามารถเก็บ
เงินจากลูกคา้ไดเ้ร็ว และสามารถยดืเวลาการจ่ายเงินให้กบัเจา้หน้ีการคา้ได ้ อาจจะส่งผลให้บริษทัมีความสามารถใน
การท าก าไรไดดี้ข้ึน นอกจากน้ียงัพบว่าการท่ีบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้บริษทัมีความสามารถใน
การท าก าไรท่ีดีข้ึน อาจเกิดจากหน้ีสินหมุนเวียนท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นมาจากการกูย้มืเงินระยะสั้น ซ่ึงตน้ทุนทางการเงินท่ีต ่า จึง
ท าให้บริษทัมีก าไรมากข้ึน และจะส่งผลต่อไปยงัอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นอีกดว้ย จากท่ีกล่าวขา้งตน้ท าให้
ทราบว่ากิจการในหมวดธุรกิจพาณิชยน์ั้น ใชน้โยบายในการจดัหาเงินทุนแบบเชิงรุก (Aggressive Financing 
Approach) ซ่ึงเป็นนโยบายการจดัหาเงินทุนแบบความเส่ียงสูงในการจ่ายช าระคืนเร็ว แต่มีตน้ทุนในการจดัหาเงินทุน
ท่ีต ่า 

จากผลการศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียนและความสามารถในการท า
ก าไรต่อราคาหลกัทรัพยพ์บว่า วงจรเงินสด อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม และอตัราส่วนหน้ีสิน
หมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในทิศทางตรงกนัขา้มกนักบัราคาหลกัทรัพย ์ จึง
สามารถอธิบายไดว้่า หากบริษทัสามารถเปล่ียนสินคา้คงเหลือ และลูกหน้ีการคา้เป็นเงินสดไดเ้ร็วเพียงใด บริษทัก็จะมี
ความสามารถในการช าระหน้ีไดดี้ข้ึน โดยจะส่งผลให้หน้ีสินหมุนเวียนลดลง ความเส่ียงของบริษทัก็จะลดลง  และ
อาจจะส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยป์รับตวัไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 

จากผลการวิจยัพบว่าการบริหารเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการท าก าไรและราคา
หลกัทรัพย ์จึงเสนอแนวคิด ดงัต่อไปน้ี 
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1. ผูบ้ริหารบริษทัท่ีอยูใ่นหมวดธุรกิจพาณิชย ์ควรให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียนให้
อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม เน่ืองจากการบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมนั้น จะท าให้บริษทัมีสภาพ
คล่องสูงและช่วยลดตน้ทุนของบริษทั และอาจจะส่งผลถึงความสามารถในการท าก าไรของบริษทั 

2. ผูล้งทุนอาจจะพิจารณาลงทุนบริษัทในหมวดธุรกิจพาณิชย ์ได้จากความสามารถในการบริหารจดัการ
เงินทุนหมุนของบริษทันั้นๆ เพราะถา้บริษทันั้นมีการจดัการเงินทุนท่ีดี มีสภาพคล่องในกิจการ อาจะจะส่งผลดีต่อ
ราคาหลกัทรัพย ์
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บทคดัย่อ 
ในการศึกษาคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเส่ียง สภาพคล่องและผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยท่ี์อยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งหมด 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ PTT BDMS SPALI STEC WORK 
ด้วยการวิ เคราะห์ข้อมูลแบบพาแนล โดยใช้แบบจ าลอง CAPM เป็นต้นแบบในการศึกษา เพ่ือให้ทราบถึง
ความสัมพนัธ์ของ ความเส่ียงและสภาพคล่องท่ีส่งผลต่อผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็น
ขอ้มูลทุติยภูมิประเภทอนุกรมเวลาและตัดขวางระหว่างวนัทุกๆ 10 นาทีของการซ้ือขายและการเคล่ือนไหวของ
หลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 รวม
ระยะเวลา 244 วนั 

จากผลการศึกษาพบว่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์
PTT, ความเส่ียงท่ีเป็นระบบมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์BDMS, ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบมี
ความสัมพนัธ์เชิงลบกบัผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์SPALI, สภาพคล่องมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย ์WORK และผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์STEC ไม่มีความสัมพนัธ์ท่ีมีนัยส าคญัใดๆ กบัความเส่ียงท่ีเป็น
ระบบ ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ และสภาพคล่อง เม่ือท าการทดสอบหาความสัมพนัธ์ระหว่างผลตอบแทน ความเส่ียง 
และสภาพคล่อง ทั้ง 5 หลกัทรัพยใ์นรูปแบบกลุ่มหลกัทรัพยพ์บว่า ความเส่ียงท่ีเป็นระบบมีความสัมพนัธ์เชิงลบต่อ
ผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพย ์ดงันั้นหากสภาพตลาดมีความเส่ียงท่ีเป็นระบบท่ีสูงข้ึน นักลงทุนอาจจะหลีกเล่ียง
การลงทุนในหลักทรัพย์ BDMS หรือกลุ่มหลักทรัพยท่ี์ประกอบด้วย  5 หลักทรัพย์ และลงทุนในหลักทรัพย์ท่ี
ผลตอบแทนไม่มีความสัมพนัธ์กบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ แต่นักลงทุนตอ้งพิจารณาถึงความเส่ียงของตวัหลกัทรัพย์
นั้นๆ ประกอบดว้ย 
ค าส าคญั: CAPM, ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ, ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ, สภาพคล่อง 

 

ABSTRACT 
This paper aims to examine the relationship among risks (systematic and unsystematic risks), liquidity 

and return of stocks listed in SET included PTT, BDMS, SPALI, STEC WORK during the period of 21 May 2018 
to 21 May 2019 (244 days). In this study, the traditional approach of The Capital Asset Pricing Model (CAPM) is 
used to measure the relationship among risks, liquidity and return of those stocks by using panel data analysis. We 
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collected the data and used time series regression to carry out the statistic movement of trading of those 5 stocks in 
every 10 minute. 

We found that the unsystematic risk had positive correlation with PTT, but it had negative correlation 
with SPALI. Meanwhile, the systematic risk had negative correlation with BDMS. Moreover, this research also 
found that liquidity had positive correlation with WORK. However, there is no evidence to show that STEC had 
some correlation with systematic risk, unsystematic risk and liquidity. Furthermore, this study also extended to 
examine the risks, liquidity and return of those 5 stocks by combine them together as a portfolio. 

It pointed out that systematic risk had negative correlation with this portfolio. It can be implied that if the 
stock market faced higher systematic risk, the investors may avoid to investing in BDMS, PTT, SPALI, STEC and 
WORK. They will invest in the stocks which had no correlation with systematic risk instead. 
Keyword: CAPM, Systematic Risk, Unsystematic Risk, Liquidity 
 
1. บทน า 

โดยทัว่ไปแนวคิดในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเส่ียงและผลตอบแทนในหลกัทรัพยน์ั้นสามารถ
ท าไดห้ลายวิธี แต่วิธีท่ีไดรั้บความนิยมและใชก้นัอย่างแพร่หลาย คือ Capital Asset Pricing Model หรือ CAPM ซ่ึง
แนวคิดของ CAPM นั้นจะอธิบายถึงการประเมินราคาสินทรัพยท์างการเงิน ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัความเส่ียงในการลงทุน ซ่ึงความเส่ียงดงักล่าวจะสะทอ้นออกมาในรูปแบบของค่า β ท่ีอยู่
ในแบบจ าลองของ CAPM  ตามแนวคิดของ CAPM นั้น ค่า β จะเป็นค่าท่ีสะทอ้นความเส่ียงโดยรวมของสินทรัพย์
นั้ น ความเส่ียงโดยรวมนั้ นจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1) ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ ซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้และมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดทั้งหมด  
2) ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาสินทรัพยน์ั้นๆ โดยท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงของตลาดโดยภาพรวม แต่ในขอ้สมมติฐานของแนวคิด CAPM ไดก้ล่าวไวว้่า นกัลงทุนสามารถท่ีจะ
กระจายความเส่ียงของหลกัทรัพยไ์ดอ้ย่างสมบูรณ์ จึงท าให้ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบนั้นสามารถท่ีจะถูกก าจดัไดด้ว้ย
การกระจายการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอ จึงเหลือไวเ้พียงความเส่ียงท่ีเป็นระบบเท่านั้ น แต่จากงานวิจัยของ Merton 
(1973) และ Boehme (2009) กลบัพบว่าในความเป็นจริงนั้นนักลงทุนส่วนใหญ่ไม่สามารถท่ีจะกระจายการลงทุนได้
อยา่งสมบูรณ์แบบจนสามารถก าจดัความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบไดห้มด ซ่ึงอาจเกิดจากความไม่มีประสิทธิภาพของตลาด 
การไดรั้บข้อมูลของหลกัทรัพยท่ี์แตกต่างกนัในแต่ละคน และต้นทุนทางการเงินของนักลงทุนแต่ละคนท่ีมีความ
แตกต่างกนั ดว้ยเหตุน้ีจึงส่งผลให้ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบนั้นจะยงัมีผลต่อผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยอ์ยู ่ 

ท าให้นักวิจยัหลายคนเขา้มาศึกษาในเร่ืองของความสัมพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนและความเส่ียงกนัมากข้ึน 
ว่าจริงๆ แลว้ความเส่ียงประเภทใดท่ีส่งผลต่อผลตอบแทน แต่ผลของการศึกษาท่ีเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ และ
ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบนั้น ยงัไม่ไดข้อ้สรุปท่ีชดัเจนว่าความสัมพนัธ์ระหว่างความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ความเส่ียงท่ีไม่
เป็นระบบ และผลตอบแทนนั้นมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางใด อยา่งงานวิจยัของ (Merton, 1987) ไดแ้สดงให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างความเส่ียงและผลตอบแทนของหลกัทรัพย  ์หากหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูง จะให้
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ผลตอบแทนท่ีสูงตามระดับความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึน, (Farma & French, 1993) จากการศึกษาพบว่าความเส่ียงและ
ผลตอบแทนนั้นมีความสัมพนัธ์เชิงลบ หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูง จะให้ผลตอบแทนท่ีนอ้ยกว่าหลกัทรัพยท่ี์มีความ
เส่ียงต ่า, (Berggrun, 2016) จากการศึกษาไม่พบความสัมพนัธ์ท่ีมีนัยยะส าคัญระหว่างความเส่ียงและผลตอบแทน, 
(Juliana Malagon, David Moreno & Rosa Rodriguez, 2017) ผลการศึกษาพบว่าหลักทรัพย์ท่ีมีความผนัผวนของ 
Idiosyncratic Risk ท่ีสูงจะให้ผลตอบแทนท่ีนอ้ยกว่าหลกัทรัพยท่ี์มีความผนัผวนของ Idiosyncratic Risk ต ่า หรือกล่าว
ไดว้่า Idiosyncratic Risk มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัผลตอบแทน และมีหลายงานวิจยัท่ีไดท้  าการศึกษา
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรเก่ียวกบัสภาพคล่อง และผลตอบแทนนั้นจะมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางใด แต่กลบัพบว่า
ผลของการศึกษานั้นก็ยงัไม่ไดข้อ้สรุปท่ีชดัเจน อย่างเช่นงานวิจยัของ (Pastor & Stambaugh, 2003) และ(Spiegel & 
Wang, 2005) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของสภาพคล่องและผลตอบแทนพบว่าหลกัทรัพยท่ี์มีความสภาพคล่องต ่าจะให้
ผลตอบแทนท่ีต ่ากว่าหลกัทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องท่ีสูง แต่ในทางตรงกนัขา้มจากการศึกษาของ (Amihud & Meldenson, 
1986) และ (Brennan & Subrahmanyam, 1996) และ(Fiori, 2000) กลับพบว่าหลักทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องสูงจะให้
ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าหลกัทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องต ่า 

ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเส่ียง, ผลตอบแทน และสภาพคล่องของ
หลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจ านวน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่  PTT: บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน), 
BDMS: บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน), SPALI: บริษทั ศุภาลยั จ  ากดั (มหาชน), STEC: บริษทั ซิโน-ไทย 
เอ็นจีเนียร่ิงแอนดค์อนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และ WORK: บริษทั เวิร์คพอยท ์เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีผา่นเกณฑ์การคดัเลือกหลกัทรัพย์ มาท าการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูล
แบบพาแนล และผลการศึกษาท่ีได้นั้ นจะท าให้นักลงทุนได้ทราบถึงประเภทของความเส่ียง และตัวแปรท่ีส่งผล
กระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการก าหนดกลยทุธ์การลงทุนต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเส่ียง สภาพคล่อง และผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ี์อยู่ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยการประมาณแบบจ าลอง OLS และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์แบบพาแนล 
 
3. การด าเนินการวจิัย 

3.1 แบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษา 
 จากแนวคิดของ CAPM ท่ีกล่าวว่า อตัราผลตอบแทนนั้นมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัความเส่ียง หาก
นักลงทุนตอ้งการผลตอบท่ีมากข้ึน ก็ตอ้งลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึน สามารถแสดงให้เห็นได้จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเบต้าและผลตอบแทน และจากงานวิจัยของ Minh Thi Hong Dinh (2016) ท่ีได้ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างผลตอบแทน ความเส่ียง และสภาพคล่องในการซ้ือขายท่ีมีความถ่ีสูง (High frequency trading) 
ดงันั้นในงานวิจยัช้ินน้ี จึงใชแ้นวคิดดงักล่าว ในการศึกษาถึงตวัแปรท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท์ั้ง 5 
หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ PTT BDMS SPALI STEC และ WORK ดงัแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 
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โดยท่ี  คือ   ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์  ในวนัท่ี  
  คือ   ความเส่ียงท่ีเป็นระบบของหลกัทรัพย ์  ในวนัก่อนหนา้ 
  คือ   ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบของหลกัทรัพย ์  ในวนัก่อนหนา้ 
  คือ  ตวัแปรสภาพคล่องของวนัก่อนหนา้ 
  คือ  ตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือน  

จากสมมติฐานเราคาดว่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามจะมีความสัมพนัธ์กนัดงัน้ี 
 ตัวแปรเบต้าหรือความเส่ียงท่ีเป็นระบบจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลตอบแทน เน่ืองจากเม่ือ  

นกัลงทุนตอ้งการผลตอบแทนท่ีมากข้ึน ก็ควรเลือกลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึน 
 ตวัแปรความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบจะมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับผลตอบแทน เน่ืองจากเม่ือความเส่ียง

ของหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน นักลงทุนก็ตอ้งคาดหวงัส่วนชดเชยความเส่ียงท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ย ท าให้
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัปรับเพ่ิมข้ึนไปดว้ยเช่นกนั 

 ตวัแปรสภาพคล่องจะมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลตอบแทน เน่ืองจากเม่ือสภาพคล่องลดลงจะท าให้
การเปล่ียนแปลงสินทรัพยเ์ป็นเงินสดท าไดย้ากข้ึน ท าให้มีความเส่ียงในหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 

 
3.2 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 
ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษา เป็นขอ้มูลรายวนั เร่ิมตั้งแต่วนัท่ีวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 21 พฤษภาคม 

2562 รวมระยะเวลา 244 วนั โดยขอ้มูลจะรวบรวมจากโปรแกรมซ้ือขายหลกัทรัพย ์Hi-Trade 
ในการค านวณขอ้มูลของแต่ละตวัแปรอธิบายไดด้งัน้ี 
3.2.1 อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยร์ายวนั  จะเร่ิมจากการเก็บข้อมูลราคาหลักทรัพย์รายสิบนาที 

นบัตั้งแต่เวลาเปิดตลาดถึงเวลาปิดตลาดในช่วงเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา จากนั้น จะค านวณอตัราผลตอบแทนรายวนัจาก
สูตรต่อไปน้ี 

 
 

โดยท่ี  คือ   ราคาของหลกัทรัพย ์  ณ เวลาท่ี  ของวนัท่ี   ; (j = 1, 2, …. , 30) 1 
  คือ   ราคาของหลกัทรัพย ์  ณ เวลาท่ี  วนัท่ี  
 

3.2.2 ความเส่ียงทีเ่ป็นระบบ ( ) รายวนั 
ความเส่ียงท่ีเป็นระบบหรือค่าเบตา้รายวนั จะค านวนจากสูตรดงัต่อไปน้ี 
 

 
 

                                                                   
1 1 หมายถึง 9:50,   2 หมายถึง 10:00, …, 30 หมายถึง 16:40 
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โดยท่ี   คือ  ค่าเบตา้ของวนัท่ี t 
  คือ   ผลตอบของตลาด ณ นาทีท่ี  วนัท่ี   (j = 1, 2, …. , ?) 
  คือ   ค่าเฉล่ียของผลตอบแทนของตลาด ณ วนัท่ี  
  คือ   ผลตอบของหลกัทรัพย ์  ณ นาทีท่ี  วนัท่ี  
  คือ  ค่าเฉล่ียของผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์  ณ วนัท่ี  

 
3.2.3 ความเส่ียงทีไ่ม่เป็นระบบ ( )รายวนั 
ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชค่้าเบ่ียงเบนมาตรฐานของหลกัทรัพยใ์นการสะทอ้นความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ ซ่ึง

สามารถค านวณไดจ้าก 
 ณ วนัท่ี  

สามารถค านวณไดจ้ากสูตรดงัน้ี 

 
โดยท่ี  คือ   ผลตอบของหลกัทรัพย ์  ณ นาทีท่ี  วนัท่ี  
  คือ  ค่าเฉล่ียของผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์  ณ วนัท่ี  
จากสมการในการแบ่งความเส่ียงรวมของหลกัทรัพยส์ามารถแสดงไดด้งัน้ี 

ความเส่ียงรวม               ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ + ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 

     

จะไดค้วามเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบเท่ากบั 

    
 

3.2.4 สภาพคล่อง  
ในการศึกษาคร้ังน้ีตวัแปรดา้นสภาพคล่องจะใช ้ปริมาณการซ้ือขายของหลกัทรัพย ์  ในแต่ละวนั (จ านวน

หุ้นท่ีซ้ือขายต่อวนั) เน่ืองจากเป็นตวัช้ีวดัการซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนไดช้ดัเจนท่ีสุด และนกัลงทุนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดทุ้ก
คน 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจะเก็บขอ้มูลการเคล่ือนไหวของหลกัทรัพยจ์  านวน 5 หลกัทรัพย ์และขอ้มูล
การเคล่ือนไหวของดชันีหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผา่นโปรแกรม Hi-Trade ท่ีจะเก็บขอ้มูลของการเคล่ือนไหวของ
ราคา, จ  านวนคร้ังของการซ้ือขาย, ปริมาณการเสนอซ้ือ, ปริมาณการเสนอขาย, ปริมาณการซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด 
ในช่วงเวลาทุกๆ 10 นาที ตั้งแต่วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลา 244 วนั ซ่ึงขอ้มูล
การเคล่ือนไหวของหลักทรัพยแ์ละดัชนีหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วง At-the-open, At-the-morning และ  
At-the-close ในช่วงท่ีมีการสุ่มเวลาการเปิด/ปิดนั้น จะเก็บขอ้มูล ณ วินาทีท่ีตลาดเปิดหรือปิดเท่านั้น ช่วงเวลาท่ีมีการ
สุ่มราคาปิดหรือเปิดก่อนหนา้นั้นจะไม่มีการเก็บขอ้มูล ท าให้ไดจ้  านวนขอ้มูลทั้งส้ิน 43,848 ขอ้มูล  
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3.3 การคดัเลือกตวัอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 
เน่ืองจากขนาดของขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ ท าให้เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไม่สามารถท่ีจะรองรับขอ้มูล

ของหลกัทรัพยท์ั้ง 705 หลกัทรัพยไ์ด ้ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการคดัเลือกตวัอยา่งในการศึกษาจากหลกัทรัพยท่ี์อยู่
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) จ านวน 705 หลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี เพ่ือให้เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
สามารถรองรับจ านวนขอ้มูลได ้ซ่ึงเกณฑใ์นการคดัเลือกตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาจะมีอยู ่5 ประการ ดงัน้ี 

 จะตอ้งเป็นหลักทรัพยท่ี์ยงัมีการซ้ือขายอยู่บนกระดานหลกั (Main Board) ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และจะตอ้งไม่มีการข้ึนเคร่ืองหมายระงบัการซ้ือขาย SP หรือ NP ในช่วงเวลาท่ีเก็บขอ้มูล 

 หลกัทรัพยท่ี์น ามาวิเคราะห์จะตอ้งไม่เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องท่ีต ่าเกินไป คือ ตอ้งมีจ านวนการ
ซ้ือขายท่ีมากกว่า 1,000 คร้ังต่อวนั ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียของจ านวนคร้ังการซ้ือขายต่อวนัของหลกัทรัพยท่ี์อยู่
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 การเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพยจ์ะต้องไม่มีการเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติหรือมีความผนัผวนท่ีสูง
เกินไปจากสภาพปกติของตลาด จนเขา้ข่ายมาตรการก ากบัการซ้ือขายของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (Trading Alert List) ในช่วงเวลาของการเก็บขอ้มุล 

 ผลประกอบการของหลกัทรัพยต์วัอย่างจะตอ้งไม่มีผลประกอบการท่ีขาดทุนติดต่อกนัเกิน 2 ไตรมาส
ยอ้นหลงั เพ่ือป้องกนัไม่ให้หลกัทรัพยท่ี์เป็นตวัอยา่งในการศึกษาเขา้ข่ายการถูกพกัหรือระงบัการซ้ือ
ขายในช่วงท่ีมีการเก็บขอ้มูล 

 จดักลุ่มตวัอยา่งโดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 3 กลุ่มตามมูลค่าตลาดของหลกัทรัพย ์คือ  
 กลุ่มหลกัหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตลาดสูงหรือเป็นบริษทัขนาดใหญ่ (Large-Cap.) คือ หลกัทรัพยห์รือ

บริษทัท่ีมีมูลค่าตลาดท่ีมากกว่า 50,000 ลา้นบาท 
 กลุ่มหลกัหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตลาดขนาดกลางหรือบริษทัขนาดกลาง (Mid-Cap.) คือ หลกัทรัพย์

หรือบริษทัท่ีมีมูลค่าตลาดมากกว่า 10,000 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 50,000 ลา้นบาท 
 กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตลาดไม่สูงหรือเป็นบริษทัท่ีมีขนาดเล็ก (Small-Cap.) คือ หลกัทรัพยห์รือ

บริษทัท่ีมีมูลค่าตลาดท่ีไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท 
เม่ือท าการคัดเลือกตัวอย่างหลักทรัพยต์ามเกณฑ์ข้างต้น จะท าให้ได้หลักทรัพยท่ี์ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี

จ  านวน 5 หลกัทรัพย ์ดงัน้ี 
กลุ่ม หลกัทรัพย ์

Lage-Cap. PTT: บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 
BDMS: บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

Mid-Cap. SPALI: บริษทั ศุภาลยั จ  ากดั (มหาชน) 
STEC: บริษทั ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนดค์อนสตรัคชัน่ 
จ  ากดั (มหาชน) 

Small-Cap. WORK: บริษทั เวิร์คพอยท ์เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จ ากดั 
(มหาชน) 
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จากนั้นน าขอ้มูลหลกัทรัพยท์ั้ง 5 หลกัทรัพยม์าท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล พบว่าขอ้มูลการซ้ือ
ขายหลกัทรัพย ์SPALI และหลกัทรัพย ์WORK ณ บางช่วงเวลาขาดหายไป เน่ืองจากในช่วงเวลาดงักล่าวไม่มีการซ้ือ
ขาย จึงท าการแทนค่าตวัแปรของจ านวนคร้ังการซ้ือขาย (nTrades) และปริมาณการซ้ือขาย (volume) ดว้ย 0  

 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลแบบพาแนล (Panel analysis หรือ longitudinal data analysis) 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพาแนล คือ การเก็บตัวอย่างข้อมูลท่ีมีลักษณะของข้อมูลอนุกรมเวลาท่ีมีการ

เรียงล าดบัเวลา และขอ้มูลตดัขวางท่ี ณ เวลาในเวลาหน่ึง เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบพหุมิติท่ีอาจจะมีตวัแปรอิสระท่ี
มากกว่าหน่ึงตวั ท  าให้ขอ้มูลแต่ละช่วงเวลานั้นไม่เป็นอิสระต่อกนั ซ่ึงขอ้ดีของการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบพาแนลนั้น จะ
สามารถสะทอ้นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของแต่ละขอ้มูลเม่ือเวลาเปล่ียนแปลงไป โดยท่ีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง
ไปนั้น อาจเกิดจากปัจจยัท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ความมีเสถียรภาพทางการเมือง ความสามารถของประชาชนใน
ประเทศ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจจะมีส่วนท าให้ตวัแปรตาม หรือตวัแปรอิสระท่ีเราศึกษามีการเปล่ียนแปลงไป ในการศึกษา
คร้ังน้ีปัจจัยท่ีไม่สามารถสังเกตได้ คือ การปฏิสัมพันธ์กันของราคาหลักทรัพยท่ี์อยู่ในหลายๆ ตลาด หรือราคา
หลักทรัพยท่ี์มีการปฏิสัมพนัธ์กนัเองในตลาดเดียวกัน  การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบพาแนลนั้นสามารถท าได ้3 วิธีคือ  
1) Pooled regression model เป็นวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย OLS โดยท่ีไม่สนว่าตวัแปรจะมีปัจจยัภายนอกเฉพาะตวั
เขา้มามีผลกระทบหรือไม่ 2) Fixed effect Model เป็นวิธีการวิเคราะห์เม่ือตวัแปรภายนอกไม่ผนัแปร ตามเวลาและ
สัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระ 3) Random effect Model เป็นวิธีการวิเคราะห์เม่ือตวัแปรภายนอกไม่สัมพนัธ์กับตวัแปร
อิสระ  

ในการศึกษาคร้ังน้ีจะมีการทดสอบความเหมาะสมในวิธีการวิเคราะห์ โดยการทดสอบ Hausman, ซ่ึงจะ
อธิบายอีกคร้ังในหัวขอ้ถดัไป และการใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลแบบพาแนลยงัช่วยควบคุมปัญหาความไม่เป็นเอกพนัธ์
ของแต่ละตวัแปร (Individual Heterogeneity) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนไดก้บัขอ้มูลประเภทพาแนล  
 
4. ผลการวจิัย 

ในส่วนน้ีจะแสดงถึงผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 แสดงผลการประมาณแบบจ าลองของ
หลกัทรัพยร์ายตวั ทั้ง 5 หลกัทรัพย ์และส่วนท่ี 2 เป็นการแสดงผลการประมาณแบบจ าลองของกลุ่มหลกัทรัพย์ เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสะและตวัแปรตามในหลกัทรัพยร์ายตวัและกลุ่มทรัพย ์โดยสามารถแสดง
ไดด้งัน้ี 

4.1 ผลการทดสอบความน่ิงของข้อมูล 
ตวัแปรทุกตวัจะท าการทดสอบความน่ิงของข้อมูลดว้ยวิธีการทดสอบ Augmented Dickey Fuller ผลการ

ทดสอบความน่ิงของขอ้มูลในแต่ละตวัแปรสามารถแสดงผลไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลในแต่ละตวัแปรของทั้ง 5 หลกัทรัพย ์

หุน้ ตวัแปร 
สมการท่ีใช้
ทดสอบ 

Lag  
ท่ีเหมาะสม 

ADF-stat P-value 
ผล 

การทดสอบ 
PTT 

 
Intercept 0 -14.07950 0.0000 มีความน่ิง 

 
 

Intercept 0 -15.92698 0.0000 มีความน่ิง 

 
 

Intercept 0 -11.53965 0.0000 มีความน่ิง 

 
 

Intercept 0 -7.901894 0.0000 มีความน่ิง 

BDMS 
 

Intercept 0 -15.16843 0.0000 มีความน่ิง 

 
 

Intercept 0 -14.59541 0.0000 มีความน่ิง 

 
 

Intercept 0 -4.579324 0.0002 มีความน่ิง 

 
 

Intercept 0 -2.909780 0.0457 มีความน่ิง 

SPALI 
 

Intercept 0 -13.53306 0.0000 มีความน่ิง 

 
 

Intercept 0 -14.28383 0.0000 มีความน่ิง 

 
 

Intercept 2 -11.13124 0.0000 มีความน่ิง 

 
 

Intercept 8 -11.03406 0.0000 มีความน่ิง 

STEC 
 

Intercept 0 -14.98599 0.0000 มีความน่ิง 

 
 

Intercept 0 -15.15823 0.0000 มีความน่ิง 

 
 

Intercept 2 -5.649439 0.0000 มีความน่ิง 

 
 

Intercept 2 -4.694078 0.0001 มีความน่ิง 

WORK 
 

Intercept 0 -13.54557 0.0000 มีความน่ิง 

 
 

Intercept 0 -14.90300 0.0000 มีความน่ิง 

 
 

Intercept 0 -9.969310 0.0000 มีความน่ิง 

 
 

Intercept 2 -5.644947 0.0000 มีความน่ิง 
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4.2 ผลการประมาณแบบจ าลองของหลกัทรัพย์รายตวั 
4.2.1 หลกัทรัพย ์PTT 
ผลการประมาณดว้ยวิธี OLS 
 

ตารางท่ี 4.2 แสดงผลการประมาณดว้ยวิธี OLS 
ตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ P-value ความมีนยัส าคญั 
ค่าคงท่ี -0.298877 0.2652  

 
-0.089773 0.2834 ไม่มีนยัส าคญั 

 
3.298302 0.0494** มีนยัส าคญั 

 
-3.04E-09 0.1160 ไม่มีนยัส าคญั 

** มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 
เม่ือท าการทดสอบ Autocorrelation ในหลกัทรัพย ์PTT ดว้ยวิธี Serial correlation LM test พบว่ามีปัญหา 

Autocorrelation ณ ต าแหน่งท่ีสอง เน่ืองจากค่า P-value ของ RESID(-2) เท่ากบั 0.0042 ซ่ึงมีนัยส าคญั จึงท าการแกไ้ข
ปัญหา Autocorrelation ไดผ้ลดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงผลการประมาณดว้ยวิธี OLS หลงัจากแกไ้ขปัญหา Autocorrelation 

ตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ P-value ความมีนยัส าคญั 
ค่าคงท่ี -0.390620 0.1930  

 
-0.104679 0.3410 ไม่มีนยัส าคญั 

 
4.316446 0.0081*** มีนยัส าคญั 

 
-4.4E-09 0.0017*** มีนยัส าคญั 

*** มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 
 

จากผลการประมาณดว้ย OLS ของหลกัทรัพย ์PTT พบว่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ ( ) และ สภาพ

คล่อง ( ) นั้นมีนัยส าคญัในเชิงบวกและเชิงลบ ตามล าดบั สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดว้่า หากความ

เส่ียงท่ีไม่เป็นระบบเพ่ิมข้ึน 1 หน่วยจะท าให้ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์PTT เพ่ิมข้ึน 4.32 บาท และเม่ือสภาพคล่อง
ของหลกัทรัพย ์PTT เพ่ิมข้ึน 100,000 หุ้นจะท าให้ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์PTT ลดลง 4.4×10-4 บาท 
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4.2.2 ผลการประมาณการหลกัทรัพย ์BDMS 
ผลการประมาณดว้ยวิธี OLS 
 

ตารางท่ี 4.4 แสดงผลการประมาณดว้ยวิธี OLS 
ตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ P-value ความมีนยัส าคญั 
ค่าคงท่ี -0.042344 0.8262  

 
-0.098029 0.0926* มีนยัส าคญั 

 
0.358479 0.6436 ไม่มีนยัส าคญั 

 
1.92E-09 0.2625 ไม่มีนยัส าคญั 

* มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.1 
 

ท าการทดสอบปัญหา Autocorrelation ของหลกัทรัพย ์BDMS ดว้ยวิธี Serial correlation LM test พบว่าไม่
พบปัญหา Autocorrelation เน่ืองจากค่ า P-value ของ RESID(-1) และ  RESID(-2) เท่ ากับ  0.4242 และ 0.6154 
ตามล าดบั ซ่ึงไม่มีนยัส าคญั  

จากผลการประมาณดว้ย OLS ของหลกัทรัพย ์BDMS พบว่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ( ) นั้นมีนัยส าคญั

ในเชิงลบ กับผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์BDMS สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ได้ว่า หากความเส่ียงท่ีเป็นระบบ
เพ่ิมข้ึน 1 หน่วยจะท าให้ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์BDMS ลดลง 0.098029 บาท 

4.2.3 ผลการประมาณการหลกัทรัพย ์SPALI 
ผลการประมาณดว้ยวิธี OLS 
 

ตารางท่ี 4.5 แสดงผลการประมาณดว้ยวิธี OLS 
ตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ P-value ความมีนยัส าคญั 
ค่าคงท่ี 0.316308 0.0708  

 
0.048728 0.4874 ไม่มีนยัส าคญั 

 
-2.108095 0.0501* มีนยัส าคญั 

 
1.16E-08 0.4597 ไม่มีนยัส าคญั 

* มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.1 
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ท าการทดสอบปัญหา Autocorrelation ของหลกัทรัพย ์SPALI  ดว้ยวิธี Serial correlation LM test พบว่าพบ
ปัญหา Autocorrelation ณ ต าแหน่งท่ี 1 และ 2 เน่ืองจากค่า P-value ของ RESID(-1) และ RESID(-2) เท่ากบั 0.0604 
และ 0.0396 ตามล าดบั ซ่ึงมีนยัส าคญั จึงท าการแกไ้ขปัญหา Autocorrelation ไดผ้ลดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงผลการประมาณดว้ยวิธี OLS หลงัจากแกไ้ขปัญหา Autocorrelation 

ตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ P-value ความมีนยัส าคญั 
ค่าคงท่ี 0.376171 0.0949  

 
0.064512 0.4306 ไม่มีนยัส าคญั 

 
-2.574846 0.0660* มีนยัส าคญั 

 
1.56E-08 0.4950 ไม่มีนยัส าคญั 

* มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.1 
 

จากผลการประมาณด้วย OLS ของหลักทรัพย์ SPALI พบว่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ ( ) นั้ นมี

นัยส าคัญในเชิงลบ สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ได้ว่า หากความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบเพ่ิมข้ึน 1 หน่วยจะท าให้
ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์SPALI ลดลง 2.574846 บาท 
 

4.2.4 ผลการประมาณการหลกัทรัพย ์STEC 
ผลการประมาณดว้ยวิธี OLS 
 

ตารางท่ี 4.7 แสดงผลการประมาณดว้ยวิธี OLS 
ตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ P-value ความมีนยัส าคญั 
ค่าคงท่ี 0.416211 0.0093  

 
-0.095913 0.1821 ไม่มีนยัส าคญั 

 
-1.241971 0.1758 ไม่มีนยัส าคญั 

 
-2.88E-10 0.9447 ไม่มีนยัส าคญั 

 
ท าการทดสอบปัญหา Autocorrelation ของหลกัทรัพย ์BDMS ดว้ยวิธี Serial correlation LM test พบว่าไม่

พบปัญหา Autocorrelation เน่ืองจากค่ า P-value ของ RESID(-1) และ RESID(-2) เท่ ากับ  0.5724 และ 0.9772 
ตามล าดบั ซ่ึงไม่มีนยัส าคญั 
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4.2.5 ผลการประมาณการหลกัทรัพย ์WORK 
ผลการประมาณดว้ยวิธี OLS 
 

ตารางท่ี 4.8 แสดงผลการประมาณดว้ยวิธี OLS 
ตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ P-value ความมีนยัส าคญั 
ค่าคงท่ี 0.089558 0.6818  

 
0.009070 0.9005 ไม่มีนยัส าคญั 

 
-0.111905 0.9035 ไม่มีนยัส าคญั 

 
5.34E-08 0.0317** มีนยัส าคญั 

** มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 

ท าการทดสอบปัญหา Autocorrelation ของหลกัทรัพย ์WORK  ดว้ยวิธี Serial correlation LM test พบว่าพบ
ปัญหา Autocorrelation เน่ืองจากค่า P-value ของ RESID(-1) และ RESID(-2) เท่ากบั 0.0505 และ 0.0829 ตามล าดบั 
ซ่ึงมีนยัส าคญั จึงท าการแกไ้ขปัญหา Autocorrelation ไดผ้ลดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 4.9 แสดงผลการประมาณดว้ยวิธี OLS หลงัจากแกไ้ขปัญหา Autocorrelation 
ตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ P-value ความมีนยัส าคญั 
ค่าคงท่ี 0.112948 0.6316  

 
0.014633 0.8654 ไม่มีนยัส าคญั 

 
-0.257123 0.7888 ไม่มีนยัส าคญั 

 
5.67E-08 0.0453** มีนยัส าคญั 

** มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 
จากผลการประมาณดว้ย OLS ของหลกัทรัพย ์WORK พบว่าตวัแปรดา้นสภาพคล่องนั้นมีนัยส าคญัในเชิง

บวก ซ่ึงสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดว้่า หากสภาพคล่องของหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 10,000 หุ้น จะท าให้ผลตอบแทน
ของหลกัทรัพย ์WORK เพ่ิมข้ึน 5.6×10-4 บาท 

 
4.3 ผลการประมาณแบบจ าลองด้วยวธิี Fixed Effect 

 แบบจ าลองท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบพาแนลจะใชแ้บบจ าลองเดิมท่ีใชใ้นการหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผลตอบแทน ความเส่ียง และสภาพคล่องสามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 
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ในการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการประมาณแบบจ าลองทั้งหมด 3 วิธี เพ่ือตรวจสอบวิธีท่ีเหมาะสมในการประมาณ
แบบจ าลอง สามารถแสดงผลไดด้งัน้ี  

 

4.3.1 Pooled OLS Regression Model 
ผลของการประมาณสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

ตารางท่ี 4.10 ผลของการประมาณวิธี Pooled OLS Regression Model 
ตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ P-value ความมีนยัส าคญั 
ค่าคงท่ี 0.062725 0.4269  

 
-0.055201 0.0757* มีนยัส าคญั 

 
0.388267 0.2971 ไม่มีนยัส าคญั 

 
-1.97-E 0.8006 ไม่มีนยัส าคญั 

* มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.1 
 

ท าการทดสอบปัญหา autocorrelation พบว่าพบปัญหา autocorrelation ณ ต าแหน่งท่ี 1 เน่ืองจากค่า P-value 
ของ Residual มีค่าเท่ากบั 0.0006 ซ่ึงมีนยัส าคญั จึงท าการแกไ้ขปัญหา autocorrelation ไดผ้ลดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.11 ผลของการประมาณวิธี Pooled OLS Regression Model หลงัการแกไ้ขปัญหา autocorrelation 
ตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ P-value ความมีนยัส าคญั 
ค่าคงท่ี 0.052825 0.5258  

 
-0.056000 0.0698* มีนยัส าคญั 

 
0.369880 0.3442 ไม่มีนยัส าคญั 

 
4.23E-10 0.6208 ไม่มีนยัส าคญั 

* มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.1 
 

4.3.2 Fixed Effect Regression Model 
ผลของการประมาณสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

ตารงท่ี 4.12 ผลของการประมาณวิธี Fixed Effect Regression Model 
ตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ P-value ความมีนยัส าคญั 
ค่าคงท่ี 0.100060 0.2485  

 
-0.054157 0.0818* มีนยัส าคญั 

 
0.104998 0.8040 ไม่มีนยัส าคญั 

 
5.41E-10 0.6286 ไม่มีนยัส าคญั 

* มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.1 
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ท าการทดสอบปัญหา autocorrelation พบว่าพบปัญหา autocorrelation ณ ต าแหน่งท่ี 1 เน่ืองจากค่า P-value 
ของ Residual มีค่าเท่ากบั 0.0010 ซ่ึงมีนยัส าคญั จึงท าการแกไ้ขปัญหา autocorrelation ไดผ้ลดงัน้ี 

 

ตารงท่ี 4.13 ผลของการประมาณวิธี Fixed Effect Regression Model หลงัการแกไ้ขปัญหา autocorrelation 
ตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ P-value ความมีนยัส าคญั 
ค่าคงท่ี 0.083155 0.3575  

 
-0.055176 0.0743* มีนยัส าคญั 

 
0.078480 0.8581 ไม่มีนยัส าคญั 

 
1.49E-10 0.2150 ไม่มีนยัส าคญั 

* มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.1 
 

4.3.3 Random Effect Model 
ผลของการประมาณสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

ตารงท่ี 4.14 ผลของการประมาณวิธี Random Effect Model 
ตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ P-value ความมีนยัส าคญั 
ค่าคงท่ี 0.093067 0.3715  

 
-0.054331 0.0807* มีนยัส าคญั 

 
0.167909 0.6842 ไม่มีนยัส าคญั 

 
3.28E-10 0.7511 ไม่มีนยัส าคญั 

* มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.1 
 

4.4 การทดสอบวธิีการประมาณการแบบจ าลองทีเ่หมาะสม 
4.4.1 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณแบบจ าลองท่ีเหมาะสมระหว่างวิธี Fixed Effect Regression Model 

และ Random Effect Model ดว้ยการทดสอบ Correlate Random Effect – Hausman Test ไดผ้ลดงัน้ี 
 

ตาราง 4.15 แสดงผลการทดสอบ Correlate Random Effect – Hausman Test 
ผลการทดสอบ Chi-sq. Statistic Chi-sq. d.f. P-value 

Cross-section random 0.482875 3 0.9226 
 
จากผลการทดสอบสรุปได้ว่าวิธีการ  Fixed Effect Regression Model มีความเหมาะสมมากกว่า Random 

Effect Model เน่ืองจาก ไม่มี correlation ระหว่าง unobserved และ ตวัแปรอิสระ 
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4.4.2 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณแบบจ าลองท่ีเหมาะสมระหว่างวิธี Fixed Effect Regression Model 
และ Pooled OLS Regression Model ดว้ยการทดสอบ Redundant Fixed Test ไดผ้ลดงัน้ี 

 
ตาราง 4.16 แสดงผลการทดสอบ Redundant Fixed Test 

ผลการทดสอบ Statistic d.f. P-value 
Cross-section F 1.972475 (4,1201) 0.0964 

 
จากผลการทดสอบสรุปไดว้่าวิธีการ Fixed Effect Regression Model มีความเหมาะสมมากกว่า  Pooled OLS 

Regression Model เน่ืองจากผลการทดสอบปฏิเสธสมมติฐานหลกัท่ี  
H0: α1 = α2 = α3 = α4 = α5 

 
5. การอภปิรายผล 

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเส่ียง สภาพคล่องและผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ี์อยู่ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบพาแนลว่าตวัแปรใดท่ีส่งผลต่อผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์
ท าการศึกษาทั้ง 5 หลกัทรัพย ์และกลุ่มหลักทรัพยพ์บว่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบนั้ นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย ์PTT คล้ายกับการศึกษาของ (Goyal&Santa-clara, 2003) ท่ีพบว่าความเส่ียงท่ีไม่เป็น
ระบบนั้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลตอบแทน แต่การศึกษาหลกัทรัพย ์SPALI พบว่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบนั้น
กลบัมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัผลตอบแทน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ (Fu, 2009) และ (Malkiel & Xu,2002), 
(Ang, 2006, 2009) ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์เชิงลบระหว่างความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบและผลตอบแทน ขณะท่ี
ความเส่ียงท่ีเป็นระบบนั้นมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์BDMS ซ่ึงตรงขา้มกบัผลการศึกษา
ของ Sharp (1964), Lintner (1965) และ Mossin (1966) ท่ีพบว่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบนั้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ผลตอบแทน  

จากการศึกษาในคร้ังน้ียงัพบว่าตัวแปรสภาพคล่องนั้ นยงัมีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย ์PTT และมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์WORK แต่กลบัพบว่าตวัแปรของความ
เส่ียงท่ีเป็นระบบ ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ และสภาพคล่องนั้ นไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย ์STEC และการศึกษาคร้ังน้ียงัศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเส่ียง สภาพคล่องและผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยท์ั้ง 5 หลกัทรัพย ์ คือ PTT BDMS SPALI STEC และ WORK ในรูปแบบของกลุ่มหลกัทรัพย ์พบว่าความ
เส่ียงท่ีเป็นระบบนั้นมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพย ์

จากการศึกษาในคร้ังน้ีอาจจจะกล่าวไดว้่าผลตอบแทนของหลกัทรัพยร์ายตวันั้ นมีความสัมพนัธ์กบัความ
เส่ียงท่ีเป็นระบบ ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ และสภาพคล่อง รวมถึงทิศทางของความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละ
หลักทรัพย ์อาจเป็นเพราะในแต่ละหลักทรัพยน์ั้ นตอบสนองต่อความเส่ียงท่ีแตกต่างกัน เช่น หลักทรัพย ์PTT ท่ี
ตอบสนองต่อความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบมากกว่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ เน่ืองจากบริษัท ปตท. นั้ นท าธุรกิจหลัก
เก่ียวกบัน ้ ามนั ท  าให้ราคาน ้ ามนัมีผลต่อผลประกอบการของบริษทั ซ่ึงความเส่ียงเก่ียวกับราคาน ้ ามนันั้นเป็นความ
เส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัน ้ ามนัเท่านั้น หรือหลกัทรัพย ์BDMS ท่ีผลตอบแทนมีความสัมพนัธ์
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กบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ เน่ืองจากตวัธุรกิจหลกัของเครือ BDMS นั้นคือการให้บริการทางการแพทย ์ท่ีข้ึนอยูก่บัการ
ตดัสินใจใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ หากในสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั  ผูใ้ชบ้ริการอาจจะเลือกใชบ้ริการท่ีอ่ืนๆ แทน
ของ BDMS แต่เม่ือท าการศึกษาในรูปแบบของกลุ่มหลกัทรัพยก์ลบัพบว่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบนั้นมีความสัมพนัธ์
กบัผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพย ์อาจเป็นเพราะเม่ือท าการจดักลุ่มหลกัทรัพยโ์ดยการเพ่ิมจ านวนหลกัทรัพยเ์ขา้มา 
หลกัทรัพยแ์ต่ละตวันั้นอาจไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์ท่ีไปดว้ยกนัอยา่งสมบูรณ์ จึงท าให้ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบถูกก าจดั
ออกไป หรือลดลงจนเหลือแต่ความเส่ียงท่ีเป็นระบบท่ีส่งผลต่อผลตอบแทน ตามแนวคิดทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยข์อง 
Markowitz 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาในอนาคตอาจจะเพ่ิมตวัแปรอิสระท่ีเก่ียวขอ้งให้มากข้ึน และขยายเวลาในการศึกษาให้มากกว่า 1 

ปี หรือผูศึ้กษาอาจจะหาวิธีการหรือแบบจ าลองท่ีใชว้ดัความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีนอกเหนือจากแบบจ าลองของ 
CAPM และหาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ท่ีสามารถรองรับขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ได ้จะท าให้สามารถขยายขอบเขต
ของการศึกษาออกไปไดอี้ก 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบแบบจ าลองการวดัมูลค่าความเส่ียง (Value at Risk) และ

มูลค่าความเส่ียงแบบมีเง่ือนไข (Conditional Value at Risk) ไดแ้ก่ วิธีการกระจายแบบปกติโดยใชก้ารค านวณความ
แปรปรวนดว้ยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักแบบเอ็กซ์โปเน็นเชียล (Normal EWMA) และวิธีการสร้างแบบจ าลองโดยใช้
ขอ้มูลในอดีต (Historical Simulation) บนดชันี MSCI ASEAN-5 ซ่ึงประกอบดว้ย ประเทศไทย, ประเทศอินโดนีเซีย, 
ประเทศมาเลเซีย, ประเทศสิงคโ์ปร์ และประเทศฟิลิปปินส์ เพ่ือเป็นแนวทางให้นักลงทุนสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การคาดการณ์ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน รวมถึงการปรับพอร์ตการลงทุนในดชันี MSCI ASEAN-5 ให้อยู่ภายใตค้วาม
เส่ียงท่ียอมรับได ้โดยท าการศึกษา ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 และร้อยละ 99 และทดสอบคุณภาพแบบจ าลอง
ดว้ยวิธี Violation Ratio และวิธี Three-zone Approach 

ผลการศึกษาพบว่าวิธีการสร้างแบบจ าลองโดยใชข้อ้มูลในอดีต (Historical Simulation) เป็นแบบจ าลองท่ีมี
ความเหมาะสมในการประเมินหามูลค่าความเส่ียง (Value at Risk) และมูลค่าความเส่ียงแบบมีเง่ือนไข (Conditional 
Value at Risk) และผ่านการทดสอบคุณภาพแบบจ าลอง ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 และร้อยละ 99 ของดชันี 
MSCI ASEAN-5 เม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีการค านวณความแปรปรวนดว้ยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัแบบเอ็กซ์โปเน็นเชียล 
(Normal EWMA) เน่ืองจากหลกัการของวิธีการสร้างแบบจ าลองโดยใชข้อ้มูลในอดีต ไม่ไดก้  าหนดสมมติฐานของ
การกระจายตวัของขอ้มูล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการกระจายตวัของอตัราผลตอบแทนของดชันี MSCI ASEAN-5 ท่ีไม่ได้
เป็นการกระจายตวัแบบปกติ (Normal Distribution) นอกจากน้ีการศึกษายงัพบว่า ดชันี MSCI - ประเทศอินโดนีเซีย 
เป็นดชันีท่ีมีมูลค่าความเส่ียงมากท่ีสุด แต่ในขณะเดียวกนัก็ยงัคงให้อตัราผลตอบแทนมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั ดงันั้นจึง
เป็นดชันีท่ีน่าสนใจส าหรับการลงทุนของนกัลงทุนท่ีชอบความเส่ียง (Risk-loving investor) 
ค าส าคญั:  มูลค่าความเส่ียง, มูลค่าความเส่ียงแบบมีเง่ือนไข, ดชันี MSCI ASEAN-5 
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ABSTRACT 
This study is on comparing Value at Risk (VaR) and Conditional Value at Risk (CVaR) model, which 

include Normal Exponentially Weighted Moving Average and Historical Simulation to calculate the market risk of 
MSCI ASEAN-5 index. ASEAN-5 consists of Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapore and Philippines. Investor 
are able to use Value at Risk (VaR) and Conditional Value at Risk (CVaR) as a tool to foresee the possible loss 
incurred due to return movement and adjust portfolio to be under an acceptable level of risk. The framework of 
Value at Risk (VaR) and Conditional Value at Risk (CVaR) model is calculating at 95% and 99% confidence level 
and also back-testing in which Violation Ratio and Three-zone Approach are applied. 

Since Historical Simulation model is not assumed the return distribution in accordance with the return 
distribution of MSCI ASEAN-5 index which is not the normal distribution. The result shows that Historical 
Simulation model is more suitable to estimate Value at Risk (VaR) and Conditional Value at Risk (CVaR) of all 
countries of MSCI ASEAN-5 index than Normal Exponentially Weighted Moving Average model both 95% and 
99% confidence level. Besides, the study finds that MSCI-Indonesia presents the highest estimated risk, where as it 
provides the highest return, therefore it is attractive to risk-loving investor. 
Keywords:  Value at Risk, Conditional Value at Risk, MSCI ASEAN-5 index 
 
1. บทน า 

ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกท่ีอยูใ่นภาวะซบเซาและขยายตวัต ่าต่อเน่ืองมาตั้งแต่หลงัวิกฤต Sub-prime ในปี 2008 
จากการชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศหลกั ท าให้แรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจโลกเร่ิมถูกผลกัดนัจากกลุ่มประเทศเกิดใหม่ 
โดยเฉพาะในเอเชียมากข้ึน กอปรกบัการรวมตวัของกลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN เพ่ือเปิดเสรีการคา้ดา้นเศรษฐกิจ 
การค้า และการลงทุน  ภายใต้ข้อตกลงประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ปี 2015 ท าให้ 
ASEAN ถูกจบัตามองว่าเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่ง ซ่ึงมีการพยากรณ์การเติบโต
ทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์มวลรวม GDP ของ ASEAN-5 ในปี 2019 อยู่ท่ีร้อยละ 5.3 ซ่ึงเกิดจากความต้องการ
ภายในประเทศท่ีแข็งแกร่ง และการส่งออกท่ีฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ือง (World Economic Outlook (WEO) by International 
Monetary Fund (IMF), 2018) นอกจากน้ียงัมีปัจจัยอ่ืนท่ีช่วงส่งเสริมให้ตลาดเกิดใหม่ กลุ่ม ASEAN-5 น้ีมีความ
น่าสนใจในการลงทุน เช่น ค่าดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ หรือ PMI Index มีค่าสูงกว่า 50 ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีสภาวะเศรษฐกิจ
ของภาคการผลิตและบริการในตลาดเกิดใหม่นั้นเร่ิมมีสัญญาณท่ีดี (Nikkei ASEAN Manufacturing PMI™ by HIS 
Markit, 2018) และเงินทุนจากนักลงทุนต่างชาติไหลออกจากตราสารหน้ีลดลง (Asian bond monitor, November 
2018) แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าภาพรวมของตลาด Emerging Market กลุ่ม ASEAN-5 จะมีทิศทางการขยายตัวใน
ทางบวก แต่จากบทเรียนวิกฤตเศรษฐกิจของตลาด ASIAN ในปี 1997 ได้สะทอ้นให้เห็นว่า นักลงทุนยงัคงต้อง
ประเมินความเส่ียงอ่ืนท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้นอกเหนือจากการพิจารณาเฉพาะแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมของประเทศตะวนัตกเท่านั้น เน่ืองจากวิกฤตดงักล่าวมีลกัษณะและสาเหตุการเกิดท่ีต่างจากวิกฤตการเงิน
อ่ืน ขณะเดียวกนัยงัส่งผลกระทบวงกวา้งต่อเศรษฐกิจมหภาคทัว่ภูมิภาคและทัว่โลก (Hunter et al., 1999) เช่นเดียวกนั
กบัการเกิด Sub-prime ในปี 2008 ท่ีประเทศในภูมิภาคเอเชียไม่ไดต้ระหนักถึงผลกระทบและขาดการกระจายความ
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เส่ียงของการลงทุนท่ีดีก็ไดรั้บผลกระทบน้ีเช่นกนั (Kenourgios and Dimitriou, 2015) ดงันั้น การประเมินความเส่ียง
ในการลงทุนจึงเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งท่ีนักลงทุนควรตอ้งให้ความใส่ใจนอกเหนือไปจากอตัราผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความเส่ียงในการลงทุนช่วงท่ีตลาดปรับตวัเป็นขาลงหรือ Downside Risk การทราบถึงมูลค่าความ
เส่ียงของตลาด โดยการประเมินจากเคร่ืองมือท่ีมีผลวิเคราะห์แม่นย  า และเป็นท่ีวิธีท่ีมีการยอมรับและน่าเช่ือถือ จะ
ช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์และทราบถึงมูลค่าความเส่ียงท่ีถูกต้องและน าผลท่ีได้นั้นไปประยุกต์ใชใ้นการ
จดัการบริหารความเส่ียงในการลงทุนเพ่ือให้ไดผ้ลตอบแทนตามท่ีตอ้งการโดยยงัมีความเส่ียงอยู่ในเกณฑ์ท่ีผูล้งทุน
ยอมรับได ้การศึกษาน้ีไดใ้ชเ้ทคนิค Value at Risk ซ่ึงเป็นวิธีการเดียวกบัท่ี The Bank International Settlement (BIS) 
ได้ก  าหนดให้ธนาคารพาณิชยใ์ชค้  านวณเพ่ือกนัส ารองเงินกองทุนขั้นต ่า (Bali et al., 2008)  รวมถึงไดศึ้กษาการวดั
มูลค่าความเส่ียงแบบมีเง่ือนไข (Conditional Value at Risk) ซ่ึงเป็นมูลค่าความเส่ียงส่วนท่ีเกินกว่าค่า VaR ซ่ึงสามารถ
บอกถึงโอกาสสูญเสียส่วนท่ีเกินจากความเช่ือมัน่ท่ีก  าหนด และสามารถวดัความเส่ียงไดดี้กว่าค่า VaR โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากหลักทรัพยน์ั้ นมีการกระจายของอัตราผลตอบแทนแบบหางอ้วน (Fat-Tail Distribution) (Yamai and 
Yoshiba, 2005)  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.  เพ่ือศึกษาการใชมู้ลค่าความเส่ียง (VaR) ในการวดัความเส่ียงตลาดของการลงทุนในตลาด ASEAN-5 
2.  เพ่ือศึกษาการใชมู้ลค่าความเส่ียงแบบมีเง่ือนไข (CVaR) ซ่ึงเป็นความเส่ียงส่วนท่ีเกินกว่าค่า VaR 
3.  เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจ าลองท่ีต่างกนัในการวดัมูลค่าความเส่ียง 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการวดัมูลค่าความเส่ียงของดชันี MSCI ASEAN-5 ซ่ึงประกอบดว้ย 

ประเทศไทย, ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศสิงค์โปร์ และประเทศฟิลิปปินส์ ดว้ยวิธีการกระจาย
แบบปกติโดยใชก้ารค านวณความแปรปรวนดว้ยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัแบบเอ็กซ์โปเน็นเชียล (Normal EWMA) และ
วิธีการสร้างแบบจ าลองโดยใชข้อ้มูลในอดีต (Historical Simulation) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และร้อยละ 99  
และทดสอบคุณภาพแบบจ าลอง (Back-testing) ด้วยวิธี Violation Ration และ Three-zone Approach โดยใช้ขอ้มูล
ดชันีรายวนั ท าการสืบคน้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูล DataStream รายละเอียดขั้นตอนการศึกษา มีดงัน้ี 

3.1 เก็บข้อมูลรายวันตั้ งแต่ว ัน ท่ี 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ านวน1,303 ข้อมูล มา
ค านวณหาอตัราผลตอบแทนรายวนั (Daily return) 

3.2 วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติพรรณนา (Preliminary Data Analysis) น าขอ้มูลอตัราผลตอบแทนรายวนั มาหา
การแจกแจงความถ่ี วดัแนวโน้มเขา้หาสู่ส่วนกลาง วดัการกระจายตวัของขอ้มูล หาค่าความเบแ้ละความโด่งพร้อม
น าเสนอในรูปแบบของตารางขอ้มูลและกราฟ 

3.3 ทดสอบ Jarque-Bera Test (JB) ว่าค่าความเบ ้และความโด่งของขอ้มูลอตัราผลตอบแทนมีลกัษณะเป็น
การแจกแจงแบบปกติหรือไม่ 

3.4 ทดสอบการแจกแจงด้วยกราฟ Quantile-Quantile plot (Q-Q Plot) เพ่ือดูลักษณะการกระจายตัวของ
อตัราผลตอบแทนเปรียบเทียบกบัการกระจายตวัแบบปกติ  

3.5 ค านวณหามูลค่าความเส่ียง (Value at Risk; VaR) ดว้ยวิธีต่อไปน้ี 
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1) วิธีการกระจายแบบปกติโดยใชก้ารค านวณความแปรปรวนดว้ยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัแบบเอ็กซ์โปเน็น
เชียล (Normal EWMA) 

          ( )r rVaR Z                                                                             (1) 
โดยท่ี    

r  = ระดบัผลตอบแทนเฉล่ีย 
 Z

   =  คะแนนมาตรฐาน ณ ระดบันยัส าคญั 
 

r   =  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทน 

 2) วิธีการสร้างแบบจ าลองโดยใชข้อ้มูลในอดีต (Historical Simulation Approach; HSA) ค  านวณไดจ้ากการ
น าอตัราผลตอบแทนท่ีค านวณไดม้าเรียงค่าจากมากไปน้อยแลว้จึงหาจุดท่ีเป็นเปอร์เซ็นต์ไทล์ของขอ้มูล ซ่ึงเท่ากับ
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก  าหนด 
                                                                  p

t tVaR R                                                                                   (2) 
โดยที ่   p

tR  =  เปอร์เซ็นไทลข์องจ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
 

 3.6 ค านวณหามูลค่าความเส่ียงแบบมีเง่ือนไข (Conditional Value at Risk; CVaR) ดว้ยวิธีต่อไปน้ี 

1) วิธีการกระจายแบบปกติโดยใชก้ารค านวณความแปรปรวนดว้ยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัแบบเอ็กซ์โปเน็น
เชียล (Normal EWMA) 

                                                                ( )
( )

(1 )
r r

Z
CVaR  




   


                                                                         (3) 

โดยท่ี 
r    = ระดบัผลตอบแทนเฉล่ีย 

 Z
  =  คะแนนมาตรฐาน ณ ระดบันยัส าคญั 

 
r     =  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทน 

 1    =  ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก  าหนด 
 (.)    =  ค่าของ Standard Normal Density Function 

 2) วิธีการสร้างแบบจ าลองโดยใชข้อ้มูลในอดีต (Historical Simulation Approach; HSA) ค านวณจากขอ้มูล
ผลตอบแทนเฉล่ียทั้งหมดท่ีมีค่าต ่ากว่ามูลค่าติดลบของมูลค่าความเส่ียงจากการใชข้อ้มูลในอดีต (HS VaR) 
                                                    ( ) ( )CVaR X E X X VaR X       

                                                        (4) 

 3.7 ตรวจสอบคุณภาพแบบจ าลอง (Back-testing)   
 3.7.1 ตรวจสอบคุณภาพแบบจ าลองการวดัมูลค่าความเส่ียง (VaR) ดว้ยวิธี Violation Ratio และ Three-zone 
approach ตามสมการดงัต่อไปน้ี 
  1) วิธี Violation Ratio 

                                                         
(1 )

E
ViolationRatio

N


 
                                                                (5) 

โดยท่ี E     = จ านวนวนัท่ีผดิปกติ (Exception Date) 
 1    =  ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก  าหนด 
 N    =  จ านวนขอ้มูลท่ีใชใ้นการพยากรณ์ค่า VaR 
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จะท าการยอมรับคุณภาพแบบจ าลอง เม่ือค่า Violation Ratio มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.80 – 1.20 
  2) วิธี Three-zone Approach 

             
1

( , ) (1 )
n i N i

i

N
P i n N p p p

n





  
      

  


                                                    (6) 

โดยท่ี ( , )P i n N p   คือ ความน่าจะเป็นท่ีจ านวนวนัท่ีผดิปกติ (Exception Date) มีค่านอ้ยกว่าหรือเท่ากบั n 
คร้ัง  
ตารางท่ี 1 BIS “Traffic Light” System 

โซน จ านวนวนัทีผ่ดิปกต ิ(Exception date) Cumulative probability 

สีเขียว 0 0.0811 

 1 0.2858 

 2 0.5432 

 3 0.7581 

 4 0.8922 

สีเหลือง 5 0.9588 

 6 0.9863 

 7 0.9960 

 8 0.9989 

 9 0.9997 

สีแดง 10 หรือมากกวา่ 0.9999 

  

3.7.2 ตรวจสอบคุณภาพแบบจ าลองการวดัมูลค่าความเส่ียงแบบมีเง่ือนไข (CVaR) 
                              t

t

y
nCVaR

CVaR
                                                                      (7) 

โดยที ่  nCVaR   = Normalized CVaR 
 

tCVaR     =  CVaR ในวนัท่ี t 
 

ty       = ค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนในวนัท่ี VaR มีค่าเกินกว่าระดบัท่ียอมรับได ้

โดยมีสมมติฐานหลกัของการทดสอบน้ี คือ 
0 : 1H nCVaR   

 
4. ผลการวจิัย 

ในงานวิจยัน้ีแบ่งผลการวิจยัออกเป็น 3 ส่วน 

4.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา 
เม่ือน าข้อ มูลดัชนี  MSCI ASEAN-5 มาค านวณหาอัตราผลตอบแทนรายวัน , ค่าสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Analysis) รวมถึงค่า Jarque-Bera Test (JB) และกราฟ Quantile-Quantile plot (Q-Q Plot) จะไดผ้ลลพัธ์
ดังแสดงในตารางท่ี 2 พบว่า ดัชนี MSCI - ประเทศไทย มีอัตราผลตอบแทนรายวนัมากท่ีสุด เท่ากับ 0.033%  
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รองลงมาคือ ดชันี MSCI - ประเทศอินโดนีเซีย เท่ากบั 0.032% ซ่ึงมีค่าใกล้เคียงกันมาก แต่ดัชนี MSCI - ประเทศ
อินโดนีเซีย มีค่าความผนัผวนหรือค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงท่ีสุด เท่ากับ 1.337% ต่อวนั ขณะท่ีดชันี MSCI - 
ประเทศไทย มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.999% ส่วนดชันีท่ีมีอตัราผลตอบแทนต ่าท่ีสุด คือ ดชันี MSCI - 
ประเทศมาเลเซีย เท่ากบั -0.013% และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.852% 

 
ตารางท่ี 2 สรุปผลเชิงสถิติพรรณนาของอตัราผลตอบแทนรายวนัของดชันี MSCI ASEAN-5 ตั้งแต่ปี 2557-2561 
MSCI Countries Thailand Indonesia Malaysia Singapore Philippines 

Mean 0.00033 0.00032 -0.00013 0.00008 0.00015 

Median 0.00000 0.00000 0.00000 -0.00004 0.00000 

Max 0.04374 0.07267 0.05713 0.03754 0.03833 

Min -0.06464 -0.06586 -0.04353 -0.04455 -0.07371 

S.D. 0.00999 0.01337 0.00825 0.00869 0.01056 

Skewness -0.22332 -0.05918 0.03886 0.14576 -0.21247 

Kurtosis 3.51286 3.68182 4.73896 2.15625 2.52451 

Jarque-Bera 672.04 729.93 1205.42 253.48 351.78 

Probability 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

 
เม่ือพิจารณาค่าความเบ ้(Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) จากตารางท่ี 2 ร่วมกบัรูปท่ี 1 ท่ีแสดงถึงการ

กระจายตวัของอตัราผลตอบแทนแบบฮิสโตแกรม (Histogram) พบว่า การกระจายตวัของดชันี MSCI - ประเทศไทย, 
ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ มีความเบไ้ปทางซ้าย  (Left-skewed) หรือทางลบ (Negative -skewed) 
ส่วนดัชนี MSCI - ประเทศมาเลเซีย และสิงค์โปร์ มีความเบ้ไปทางขวา (Right-skewed) หรือทางบวก (Positive-
skewed) และเม่ือพิจารณาค่าความโด่งจะพบว่า ดชันี MSCI - ประเทศมาเลเซีย มีค่า Kurtosis สูงท่ีสุด เท่ากบั 4.738 
หรือมีการแจกแจงแบบโด่งสูง (Leptokurtic) ส่วนดชันี MSCI - ประเทศสิงค์โปร์ มีค่า Kurtosis ต ่าท่ีสุด เท่ากบั 2.156 
หรือมีการแจกแจงแบบโด่งต ่า (Platykurtic) เม่ือเปรียบเทียบกบัการกระจายตวัแบบปกติดงัแสดงในรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 1 ฮิสโตแกรมของอตัราผลตอบแทนรายวนัของดชันี MSCI ASEAN-5 
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รูปท่ี 2 กราฟ Quantile-Quantile plot (Q-Q Plot) ของดชันี MSCI ASEAN-5 
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รูปท่ี 3 การแจงแจง Leptokurtic และ Platykurtic 
  

จากรูปท่ี  2 พิจารณากราฟ Quantile-Quantile plot ซ่ึ งเป็นการตรวจสอบการกระจายตัวของอัตรา
ผลตอบแทนของดชันี MSCI ASEAN-5 เปรียบเทียบกับการกระจายตวัแบบปกติว่ามีลักษณะการกระจายตัวไปใน
ทิศทางเดียวกนัหรือไม่ พบว่า ขอ้มูลดชันี MSCI ทุกประเทศในกลุ่ม ASEAN-5 ไม่ไดเ้รียงตวัในแนวเส้นตรงตามเส้น
การกระจายตวัแบบปกติ โดยเฉพาะช่วงปลายซ้ายและปลายขวาของกราฟมีการเบนออกจากเส้นตรงค่อนข้างมาก 
แสดงให้เห็นว่าการแจกเจงของอตัราผลตอบแทนของดชันี MSCI ASEAN-5 ไม่ไดมี้การแจกแจงแบบปกติ (Normal 
Distribution) ซ่ึงการค านวณมูลค่าความเส่ียง (VaR) และมูลค่าความเส่ียงแบบมีเง่ือนไข (CVaR) ภายใตส้มมติฐาน
ท่ีว่าอตัราผลตอบแทนมีการกระจายตวัแบบปกติ อาจท าให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีต ่ากว่าความเป็นจริง (Underestimated) หรือ
สูงกว่าความเป็นจริง (Overestimated) ได้ อย่างไรก็ตาม แมว้่าผลลัพธ์ท่ีได้จะแสดงได้ว่าข้อมูลในอดีตไม่ใช่การ
กระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) แต่ก็ไม่จ าเป็นท่ีอตัราผลตอบแทนในอนาคตจะเป็นไปตามเช่นนั้นดว้ย  
แต่ทั้งน้ีหากใชข้้อสมมติฐานการกระจายตวัท่ีซับซ้อนเกินไปอาจท าให้เกิดการปฏิเสธคุณภาพของแบบจ าลองได้
เช่นกนั 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองมูลค่าความเส่ียง (VaR) และมูลค่าความเส่ียงแบบมีเง่ือนไข (CVaR) 
4.2.1 แบบจ าลองการวดัมูลค่าความเส่ียง (VaR) 
 

ตารางท่ี 3 มูลค่าความเส่ียง (VaR) 1 วนั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 และร้อยละ 99 

MSCI Countries S.D. 
EWMA 

_Violate05 

HSA 

_Violate05 

EWMA 

_Violate01 

HSA 

_Violate01 
Thailand 0.99895% 1.54672% 1.55146% 2.20259% 2.65270% 

Indonesia 1.33743% 2.10431% 2.05711% 2.98798% 4.25708% 

Malaysia 0.82490% 1.28225% 1.32228% 1.80797% 2.20300% 

Singapore 0.86938% 1.63937% 1.42405% 2.32145% 2.09343% 

Philippines 1.05626% 1.76321% 1.72922% 2.49906% 2.65840% 
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จากตารางท่ี 3 พบว่า ดชันี MSCI - ประเทศอินโดนีเซีย มีมูลค่าความเส่ียง (VaR) มากท่ีสุด ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 เท่ากบั 2.104% ต่อวนั ดว้ยวิธี Normal EWMA และ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 เท่ากบั 4.257% 
ต่อวนั ดว้ยวิธี HSA 
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบมูลค่าความเส่ียง (VaR) สามารถวิเคราะห์ไดว้่า ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
มูลค่าความเส่ียง (VaR) จากวิธี Normal EWMA และ HSA ให้ผลลพัธ์ท่ีไม่ต่างกนัในแต่ละดชันี MSCI แต่ ณ ระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 พบว่า มูลค่าความเส่ียง (VaR) ท่ีประมาณจากวิธี HSA จะให้ค่าท่ีสูงกว่าวิธี Normal EWMA 
 
 4.2.2 แบบจ าลองการวดัมูลค่าความเส่ียงแบบมีเง่ือนไข (CVaR) 
 จากการค านวณมูลค่าความเส่ียงแบบมีเง่ือนไข (CVaR) ตามแสดงในตารางท่ี 4 พบว่า ดชันี MSCI - ประเทศ
อินโดนีเซีย มีค่า CVaR สูงท่ีสุด ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และร้อยละ 99 เท่ากบั 3.214% และ 4.931% ต่อวนั 
ตามล าดบั 
 เม่ือเปรียบเทียบมูลค่าความเส่ียง (VaR) และมูลค่าความเส่ียงแบบมีเง่ือนไข (CVaR) ท่ีไดจ้ากการค านวณ 
พบว่า ค่า CVaR จะให้ค่าท่ีสูงกว่า ซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากคุณสมบติัของการเป็นมาตรวดัท่ีดี (Coherent Measure of 
Risk) โดยเฉพาะคุณสมบัติ Sub-additivity หรือความสามารถในการวดัประโยชน์จากการกระจายการลงทุนได ้
(Diversification) 
 
ตารางท่ี 4 มูลค่าความเส่ียงแบบมีเง่ือนไข (CVaR) 1 วนั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 และร้อยละ 99 

MSCI Countries S.D. 
EWMA 

_Violate05 
HSA 

_Violate05 
EWMA 

_Violate01 
HSA 

_Violate01 
Thailand 0.99895% 1.9485% 2.2722% 2.5314% 3.4670% 

Indonesia 1.33743% 2.6457% 3.2146% 3.4309% 4.9309% 

Malaysia 0.82490% 1.6043% 1.9680% 2.0715% 3.2620% 

Singapore 0.86938% 2.0573% 1.9719% 2.6634% 2.9346% 

Philippines 1.05626% 2.2140% 2.3185% 2.8679% 3.3618% 

  
 4.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบจ าลอง (Back-testing) 

1) การตรวจสอบคุณภาพแบบจ าลองการวดัมูลค่าความเส่ียง (VaR) 
จากตารางท่ี 5 แสดงผลการทดสอบคุณภาพแบบจ าลองดว้ยวิธี Violation Ratio พบว่า ณ ระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 95 มูลค่าความเส่ียง (VaR) ท่ีว ัดด้วยวิธี Normal EWMA และ HSA ของดัชนี MSCI - ประเทศไทย และ
ประเทศมาเลเซีย เท่านั้นท่ีผ่านการทดสอบคุณภาพแบบจ าลอง ส่วน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 วิธี HSA เป็น
แบบจ าลองเดียวท่ีสามารถผ่านการตรวจสอบคุณภาพของทุกดัชนี MSCI ในกลุ่ม ASEAN-5 ยกเวน้ดชันี MSCI - 
ประเทศมาเลเซียเท่านั้น 
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ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบคุณภาพแบบจ าลองดว้ยวิธี Violation Ratio ของมูลค่าความเส่ียง (VaR)   
ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 และร้อยละ 99 

MSCI Countries 
EWMA 

_Violate05 
HSA 

_Violate05 
EWMA 

_Violate01 
HSA 

_Violate01 

Thailand 1.12 1.12 2.00 1.20 

Indonesia 1.52 1.52 3.60 0.80 

Malaysia 1.12 1.04 2.00 1.60 

Singapore 1.20 1.92 0.80 1.20 

Philippines 1.76 1.76 2.40 1.20 

 
ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบคุณภาพแบบจ าลองดว้ยวิธี Three-zone Approach ของมูลค่าความเส่ียง (Value at Risk)   
ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 และร้อยละ 99 

MSCI Countries 
EWMA 

_Violate05 
HSA 

_Violate05 
EWMA 

_Violate01 
HSA 

_Violate01 
Thailand 90.04% 

(Green) 
90.04% 
(Green) 

93.34% 
(Green) 

78.51% 
(Green) 

Indonesia 97.98% 
(Yellow) 

97.98% 
(Yellow) 

99.92% 
(Yellow) 

74.26% 
(Green) 

Malaysia 90.04% 
(Green) 

88.83% 
(Green) 

93.34% 
(Green) 

86.59% 
(Green) 

Singapore 91.76% 
(Green) 

99.90% 
(Yellow) 

74.26% 
(Green) 

78.51% 
(Green) 

Philippines 99.61% 
(Yellow) 

99.61% 
(Yellow) 

97.25% 
(Yellow) 

78.51% 
(Green) 

  
จากตารางท่ี 6 พบว่า ณ ระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 วิธี HSA เป็นเพียงแบบจ าลองเดียวเท่านั้นท่ีผ่านการทดสอบ
คุณภาพของดชันี MSCI ทุกประเทศในกลุ่ม ASEAN-5 
 
 2) การตรวจสอบคุณภาพแบบจ าลองการวดัมูลค่าความเส่ียงแบบมีเง่ือนไข (CVaR) 

จากตารางท่ี 7 พบว่าวิธี HSA เป็นเพียงแบบจ าลองเดียวท่ีไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักของอัตรา
ผลตอบแทนของดชันี MSCI ASEAN-5 ทุกประเทศ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และร้อยละ 99 จึงดูเหมือนว่าวิธี 
HSA เป็นแบบจ าลองท่ีเหมาะสมในการวดัมูลค่าความเส่ียงแบบมีเง่ือนไข (CVaR) มากกว่าวิธี Normal EWMA 
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ตารางท่ี 7 NCVaR (Normalized CVaR) และผลการทดสอบสมมติฐาน 
0 : 1H nCVaR   ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 

MSCI Countries 
EWMA 

_Violate05 
HSA 

_Violate05 
EWMA 

_Violate01 
HSA 

_Violate01 
Thailand 1.0724 0.9196 1.0483 0.9161 
Indonesia        1.2085*** 0.9946 1.1079 0.9640 

Malaysia 1.1549 0.9624        1.3452*** 0.8498 

Singapore 0.9618 0.9363 0.9362 0.9179 

Philippines 0.9939 0.9492 0.9621 0.9263 

*** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
   

5. การอภปิรายผล 

สามารถสรุปความเส่ียงของดัชนี MSCI ASEAN-5 ดังแสดงในตารางท่ี 8 โดยดัชนี MSCI - ประเทศ
อินโดนีเซีย เป็นดัชนีท่ีมีความเส่ียงมากท่ีสุด ทั้งจากการค านวณด้วยแบบจ าลอง Normal EWMA และ Historical 
Simulation ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และร้อยละ 99 
 
ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบล าดบัความเส่ียงแต่ละแบบจ าลองของดชันี MSCI ASEAN-5 

 
 
 

ล าดบัความเส่ียง 
 
แบบจ าลอง VaR 
                 / CVaR 

Low 
Risk 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

High 
Risk 

5 

95% Normal EWMA VaR Malaysia Thailand Singapore Philippines Indonesia 

99% Normal EWMA VaR Malaysia Thailand Singapore Philippines Indonesia 

95% Historical Simulation VaR Malaysia Singapore Thailand Philippines Indonesia 

99% Historical Simulation VaR Singapore Malaysia Thailand Philippines Indonesia 

95% Normal EWMA CVaR Malaysia Thailand Singapore Philippines Indonesia 

99% Normal EWMA CVaR Malaysia Thailand Singapore Philippines Indonesia 

95% Historical Simulation CVaR Malaysia Singapore Thailand Philippines Indonesia 

99% Historical Simulation CVaR Singapore Malaysia Philippines Thailand Indonesia 
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจยัน้ีไดศึ้กษาการวดัมูลค่าความเส่ียง (VaR) และมูลค่าความเส่ียงแบบมีเง่ือนไข (CVaR) ของ

ดชันี MSCI ASEAN-5 พบว่า การประมาณหามูลค่าความเส่ียงดว้ยแบบจ าลอง Historical Simulation เป็นวิธีท่ีให้ผล
ลพัธ์ท่ีเหมาะสมและผ่านการทดสอบคุณภาพ (Back-testing) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และร้อยละ 99  รวมถึง
ยงัพบว่า ดชันี MSCI - ประเทศอินโดนีเซีย มีมูลค่าความเส่ียงมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัดชันี MSCI ประเทศอ่ืนใน
กลุ่ม ASEAN-5 แต่ในขณะเดียวกันก็ยงัให้อัตราผลตอบแทนมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน ดังนั้ น ดัชนี MSCI - ประเทศ
อินโดนีเซีย จึงเป็นดชันีท่ีมีความน่าสนใจส าหรับนกัลงทุนท่ีชอบความเส่ียง (Risk-loving investor) 

ส าหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป อาจท าการขยายการศึกษาไปยงักลุ่มดัชนี MSCI อ่ืนๆ เช่น 
Emerging market (EM) หรือท าการศึกษาเก่ียวกบัความเป็นอิสระต่อกนั (Independence test) ของค่า Violation หรือ
จ านวนวนัท่ีผดิปกติของแบบจ าลอง (Exception date) ท่ีมีต่อคุณภาพของแบบจ าลอง 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตวัแบบ ARIMA และ GARCH เพ่ือใชใ้นการ

พยากรณ์อัตราแลกเปล่ียนของคู่สกุลเงินต่างประเทศ 5 คู่เงิน ประกอบไปด้วย AUD/USD (Australian Dollar / US. 
Dollar), EUR/USD (Euro / US. Dollar) , GBP/USD (Great Britain Pound / US. Dollar) , USD/CAD (US. Dollar / 
Canadian Dollar), USD/CHF (US. Dollar / Swiss Franc) โดยจะพิจารณาทั้งในดา้นการพยากรณ์ขนาดและทิศทาง
ของคู่สกุลเงิน และน าผลการพยากรณ์ทิศทางไปสร้างกลยุทธ์การลงทุนและเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีได ้ขอ้มูลท่ีใช้
ในการศึกษาคือ ราคาปิดรายวนัของคู่สกุลเงินทั้ง 5 คู่ โดยมีการแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วนโดยส่วนแรกจะเป็นส่วน
ของ In sample data ใชใ้นการทดสอบหาตวัแบบท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์ และใชใ้นการทดสอบเพ่ือก าหนดจุดตดั
ขาดทุน (Stop loss) ท่ีเหมาะสม โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ.2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2561 รวมเป็น
เวลา 3 ปี และส่วนท่ีสองเป็นส่วนของ Out of sample data โดยใชข้อ้มูลตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2562 รวมเป็นเวลา 6 เดือน เพ่ือใชใ้นการทดสอบประสิทธิภาพของตวัแบบ 

จากการศึกษาพบว่า ตวัแบบ GARCH สามารถพยากรณ์ขนาดไดดี้กว่าตวัแบบ ARIMA ส าหรับคู่สกุลเงิน 
EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF ซ่ึงตวัแบบ ARIMA จะมีค่า Mean Absolute Error (MAE) และ Root 
Mean Squared Error (RMSE) มากกว่าตัวแบบ GARCH ยกเวน้เพียงคู่สกุลเงิน AUD/USD ท่ีตัวแบบ ARIMA มีค่า 
MAE และ RMSE ท่ีน้อยกว่าตวัแบบ GARCH แต่ในการพยากรณ์ทิศทางตวัแบบ ARIMA สามารถพยากรณ์ทิศทาง
ได้ถูกต้องมากกว่าตัวแบบ GARCH เกือบทุกคู่สกุลเงินได้แก่ AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD เม่ือ
พิจารณาจากค่า Win rate ท่ีมากกว่า ยกเวน้เพียงคู่สกุลเงิน USD/CHF ท่ีตวัแบบ ARIMA มีค่า Win rate ท่ีน้อยกว่าตวั
แบบ GARCH และเม่ือน าตัวแบบมาปรับใช้กบักลยุทธ์การลงทุน ซ่ึงเข้าซ้ือ-ขายภายในวนัเดียวโดยก าหนดจุดตัด
ขาดทุนท่ีเหมาะสมของแต่แบบ พบว่ากลยุทธ์ท่ีใชต้วัแบบ ARIMA ท่ีเหมาะสมของแต่ละคู่สกุลเงินในการพยากรณ์
สามารถสร้างผลตอบแทนไดดี้กว่าในทุกคู่สกุลเงินท่ีน ามาศึกษา 
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ABSTRACT 
This study conducts the comparison of efficiency in forecasting of 5 currency pairs, AUD/USD 

(Australian Dollar / US. Dollar) , EUR/USD (Euro / US. Dollar) , GBP/USD (Great Britain Pound / US. Dollar) , 
USD/CAD (US. Dollar / Canadian Dollar), USD/CHF (US. Dollar / Swiss Franc) rates forecast by using ARIMA 
and GARCH model. We consider both size forecasting and direction forecasting to build the trading strategy and 
compare return. Then apply direction forecasting to trading strategy using daily close price data during September 
2015 – March 2019. Data are separate into 2 parts, the first part used as In sample data, September 2015 – 2018 for 
3 years, to find the optimal model of forecasting and the optimal stop loss of each model. The second part used as 
Out of sample data, October 2018 – march 2019, to determine the efficiency of model. The work described in this 
paper, the accuracy of size forecasting is compared with Mean Absolute Error (MAE)  and Root Mean Squared 
Error (RMSE)  show that GARCH model has more accuracy than ARIMA model for almost every currency pairs 
except AUD/USD, while ARIMA outperform in direction forecasting except USD/CHF when compared with win 
rate. After applying direction forecasting into trading strategy which is long and short position in 1 day with the 
optimal stop loss. The results show that ARIMA model is capable to earn more profit and has less drawdown than 
GARCH model in all currency pairs.   
 
1. บทน า 
 จากการท่ีตลาดอตัราแลกเปล่ียนระหว่างประเทศมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วอนัเน่ืองมาจากการเขา้ถึง
ขอ้มูลข่าวสารอย่างต่อเน่ืองของนักลงทุนท่ีเกิดจากการซ้ือขายทางอิเล็กทรอนิกส์ (King and Rime, 2010) และการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของขอ้มูลข่าวสารท าให้การลงทุนในสกุลเงินน ามาซ่ึงส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดก้็คือความเส่ียงท่ี
ไม่สามารถควบคุมได ้เป็นผลให้นกัลงทุนและผูก้  าหนดนโยบายการลงทุนมีความพยายามอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือคาดการณ์
การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนและเพ่ือลดความเส่ียงของการถือสกุลเงิน 
 การลดความเส่ียงจากการสูญเสียเงินทุนท่ีหายไปในตลาดอัตราแลกเปล่ียนระหว่างประเทศสามารถ
หลีกเล่ียงได ้หากน าผลการวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคเขา้มาช่วยในการตดัสินใจเขา้ซ้ือขายสกุลเงิน 
 การพยากรณ์อนุกรมเวลา (time series forecasting) มีอยู่ด้วยกนัหลายวิธี วิธีท่ีนิยมใชก้ันมาก คือ วิธีของ 
BoxJenkins ดว้ยตวัแบบ ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average model) ซ่ึงเป็นวิธีหาตวัแบบพยากรณ์ 
โดยอาศยัความสัมพนัธ์ของขอ้มูลในอดีตเพ่ือหาตวัแบบท่ีแสดงพฤติกรรมของข้อมูล และใช้เป็นแนวทางในการ
พยากรณ์ค่าในอนาคต อย่างไรก็ดีในการวิเคราะห์ขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์มหภาค Engle (1982, 1983) และ Cragg 
(1982) พบหลกัฐานว่าส าหรับขอ้มูลอนุกรรมเวลาบางประเภทมีความแปรปรวนท่ีไม่แน่นอนมากกว่าท่ีตั้งสมมติฐาน
ไว ้ซ่ึงความแปรปรวนของการคาดการณ์ท่ีผิดพลาดข้ึนอยูก่บัขนาดของการรบกวน (Noise) ท่ีเกิดจากข่าวเหตุการณ์
ส าคญัๆ ก่อนหน้าน้ี เขาจึงแนะน าตวัแบบ The Generalize Autoregressive Conditionally Heteroscedastic (GARCH) 
ซ่ึงเป็นตวัแบบทางเลือกส าหรับการวิเคราะห์อนุกรมเวลาปกติ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างตัวแบบ ARIMA และ 
GARCH เพ่ือหาตวัแบบท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์อตัราแลกเปล่ียนของคู่สกุลเงินต่างประเทศ 5 คู่สกุลเงิน ไดแ้ก่ 
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สัญลกัษณ์ ความหมาย 
AUD/USD Australian Dollar / US. Dollar 
EUR/USD Euro / US. Dollar 
GBP/USD Great Britain Pound / US. Dollar 
USD/CAD US. Dollar / Canadian Dollar 
USD/CHF US. Dollar / Swiss Franc 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือศึกษาตวัแบบ ARIMA และ GARCH ท่ีเหมาะสมในการน ามาพยากรณ์อตัราแลกเปล่ียนของคู่สกุลเงิน

ต่างประเทศและเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างตวัแบบ ARIMA และ GARCH ทั้งในดา้นการพยากรณ์ขนาดและ
ทิศทางของคู่สกุลเงินรวมทั้งเปรียบเทียบผลก าไร (Profit) ท่ีไดจ้ากกลยทุธ์การลงทุน 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ีจะใช้ข้อมูลราคาปิดรายวนัของคู่สกุลเงิน AUD/USD EUR/USD GBP/USD USD/CAD 

USD/CHF โดยมีการแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วนโดยส่วนแรกจะเป็นส่วนของ In sample data ใชใ้นการทดสอบหาตวั
แบบท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์ และใชใ้นการทดสอบเพ่ือก าหนดจุด stop loss ท่ีเหมาะสม โดยเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือน
กนัยายน พ.ศ.2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2561 รวมเป็นเวลา 3 ปี และส่วนท่ีสองเป็นส่วนของ Out of sample data 
โดยใช้ข้อมูลตั้ งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 รวมเป็นเวลา 6 เดือน โดยข้อมูลท่ีใช้จาก
ฐานขอ้มูลของโบรกเกอร์ XM  

 
3.3 ขั้นตอนการศึกษา 
1. ทดสอบความน่ิงของขอ้มูลอนุกรมเวลา (Unit root test) เป็นการทดสอบว่าขอ้มูลท่ีน ามาศึกษามีลกัษณะ

น่ิง (stationary) หรือไม่ โดยจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการทดสอบก่อนท่ีจะน าขอ้มูลไปประมาณค่า 
2. วิเคราะห์หาตวัแบบท่ีเหมาะสม (identification) โดยน าอนุกรมเวลาในส่วนของ In Sample ท่ีมีความน่ิงมา

ด าเนินการศึกษาหาตัวแบบ ARIMA(p,d,q) ท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาจากค่า Akaike Information Criterion (AIC) ท่ี
น้อยท่ีสุด และหาตัวแบบ GARCH(p,q) ท่ีเหมาะสมโดยในการศึกษาน้ีจะเลือกตัวแบบท่ี Lag Length ต ่าๆ ได้แก่ 
GARCH(1,1), GARCH(1,2), GARCH(2,1), GARCH(2,2) และใชต้วัแบบ GARCH(p,q) ท่ีมีค่า AIC นอ้ยท่ีสุด 

3. ประมาณค่าพารามิเตอร์ (estimation) ของตวัแบบโดยการหาค่าประมาณจากวิธีก  าลงัสองนอ้ยท่ีสุด 
4. ตรวจสอบความเหมาะสมของตวัแบบ (diagnostic checking) โดยการทดสอบของ Ljung และ Box ซ่ึง

พิจารณาจากค่า Q-statistic ของค่าความคลาดเคล่ือน  
5. การพยากรณ์ (forecasting) เพ่ือน าตวัแบบท่ีเหมาะสมมาทดสอบกับข้อมูลในส่วนของ Out of sample 

โดยศึกษาความแม่นย  าในการพยากรณ์ขนาดของขอ้มูล และความแม่นย  าในการพยากรณ์ทิศทางของขอ้มูล และน า
การพยากรณ์ทิศทางไปสร้างกลยทุธ์การลงทุนของคู่สกุลเงินต่อไป 
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6. การสร้างกลยทุธ์การลงทุนคู่สกุลเงิน โดยทดสอบระบบยอ้นหลงั (Back test) กบัขอ้มูล In sample โดยใช้
โปรแกรม Forex simulator ใน MT4 ในการทดสอบเพ่ือก าหนดจุด stop loss โดยมีหลกัเกณฑใ์นการเลือกไดแ้ก่ Profit 
Factor อยู่ระหว่าง 1.0-2.0 , ค่า Maximum Drawdown น้อยกว่า 50% ซ่ึงกลยทุธ์การลงทุนน้ีจะท าการเปิดและปิดออ
เดอร์ในวนัเดียว คือ ณ เวลาส้ินสุดของตลาดนิวยอร์คและเร่ิมตน้ตลาดซิดน่ีย ์ใชทุ้นเร่ิมตน้ $10,000 และขนาดล็อตคง
ท่ี 1 ล็อต ตลอดระยะเวลาของการทดสอบกลยทุธ์ และสรุปเปรียบประสิทธิภาพการท าไรระหว่างกลยทุธ์ท่ีใชต้วัแบบ 
ARIMA และ GARCH ในการพยากรณ์ 
 
หมายเหตุ :   - จุด Stop loss คือ จุดตดัขาดทุนท่ีก าหนดไว ้(จะปิดออเดอร์เม่ือถึงจุดนั้น) 
       - Maximum Drawdown คือ % ของจ านวนเงินขาดทุนสะสมท่ีมากท่ีสุดของพอต 

       - Profit Factor  =  =  

 
4. ผลการศึกษา 

4.1 ผลการทดสอบความน่ิงของข้อมูล (Unit root test) ในการศึกษาน้ีเราพิจาณาจากจากค่า P – Value ของ
ค่าสถิติ ADF พบว่ามีค่ามากกว่า 0.01 ทั้งหมด ซ่ึงสรุปไดว้่าขอ้มูลอนุกรมเวลาทั้งหมดนั้นไม่มีความน่ิง ท าให้พยากรณ์
ไม่ได ้ดงันั้นจึงตอ้งท าการหาผลต่างล าดบัท่ี 1 แลว้ท าการพิจารณาค่าสถิติ ADF ท่ีระดบันยัยส าคญัร้อยละ 10 พบว่า 
ค่าสถิติ ADF มี P – Value น้อยกว่า 0.01 ( ระดบันัยส าคญัร้อยละ 10 ) แสดงว่าขอ้มูลอนุกรมเวลานั้นมีความน่ิงแลว้ 
ดงัตารางท่ี 1  
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบ unit root ของคู่สกุลเงิน AUD/USD EUR/USD GBP/USD  USD/CAD USD/CHF 

ระดับ level 
  None Intercept Trend and Intercept 
คู่เงิน lag ADF statistic   Prob.* ADF statistic   Prob.* ADF statistic   Prob.* 
AUD/USD 0 0.06906 0.7045 -2.82330 0.0554 -2.57630 0.2914 
EUR/USD 0 0.2010 0.7445 -1.50370 0.5314 -2.08444 0.5532 
GBP/USD 0 -0.97438 0.2953 -2.11130 0.2403 -1.92342 0.6412 
USD/CAD 0 -0.28985 0.5814 -2.31136 0.1686 -2.58335 0.2881 
USD/CHF 0 0.00203 0.6830 -3.18862 0.2100 -3.29769 0.0673 

ผลต่างล าดับที ่1 (1st Difference) 
AUD/USD 0 -29.84630 0.0000 -29.82822 0.0000 -29.86157 0.0000 
EUR/USD 0 -28.68050 0.0000 -28.66461 0.0000 -28.64656 0.0000 
GBP/USD 0 -27.34746 0.0000 -27.35442 0.0000 -27.36290 0.0000 
USD/CAD 0 -27.65276 0.0000 -27.63642 0.0000 -27.61831 0.0000 
USD/CHF 0 -27.50813 0.0000 -27.49065 0.0000 -27.47306 0.0000 
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4.2 การก าหนดรูปแบบ (Indentification) 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีใชโ้ปรแกรม Eview เลือกตวัแบบท่ีเหมาะสมท่ีมีค่า Akaike information criterion (AIC) 
ท่ีน้อยท่ีสุดในช่วง Lag length ท่ีเลือก โดยใชข้อ้มูลอนุกรม เวลา ณ ผลต่างล าดบัท่ี 1 (1st Difference) โดยก าหนดให้
ขอ้พิจาณาขอ้มูลลกัษณะปกติท่ีไม่ใช่ Log หรือ Box-Cox และเลือกใช ้Lag length สูงสุดคือ 12 ส าหรับเลือกอนัดบัท่ี p 
และ q ของตวัแบบ ARIMA(p,d,q) เน่ืองจากใชข้อ้มูลเป็นรายวนัผูศึ้กษาจึงก าหนดคาบเวลา (Periodicity) เท่ากบั 263 
วนัท าการ และตัดค่าสัมประสิทธ์ิท่ีไม่มีนัยส าคัญ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 10 ออก จะได้ตัวแบบท่ีเหมาะสม
ส าหรับแต่ละคู่สกุลเงินดงัตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2  ตวัแบบท่ีเหมาะสมของแต่ละคู่สกุลเงิน 

AUD/USD 
ตวัแบบทีเ่หมาะสม R-squared Durbin-Watson stat Akaike information 

criterion 
Schwarz 
information 
criterion 

Residual sum of 
square 

AR(1) 0.00395 1.99591 -7.98918 -7.97732 0.01554 
GARCH(1,2) 0.00384 2.01758 -8.02425 -7.99456 0.01554 

EUR/USD 
ตวัแบบทีเ่หมาะสม R-squared Durbin-Watson stat Akaike information 

criterion 
Schwarz 
information 
criterion 

Residual sum of 
square 

AR(3to7) AR(9) 
MA(3to7) MA(9) 

0.02258 2.06349 -7.50272 -7.42515 0.02428 

GARCH(1,1) 0.01292 2.05432 -7.54505 -7.45472 0.02435 
GBP/USD 

ตวัแบบทีเ่หมาะสม R-squared Durbin-Watson stat Akaike information 
criterion 

Schwarz 
information 
criterion 

Residual sum of 
square 

ARIMA(5,1,5) 0.02495 1.92299 -6.61116 -6.54591 0.06003 
GARCH(1,1) 0.02443 1.91687 -6.80908 -6.73158 0.05988 

USD/CAD 
ตวัแบบทีเ่หมาะสม R-squared Durbin-Watson stat Akaike information 

criterion 
Schwarz 
information 
criterion 

Residual sum of 
square 

ARIMA(6,1,6) 0.04090 2.01286 -7.21542 -7.13830 0.03260 
GARCH(1,1) 0.03054 1.99268 -7.26153 7.17202 0.03271 

USD/CHF 
ตวัแบบทีเ่หมาะสม R-squared Durbin-Watson stat Akaike information 

criterion 
Schwarz 
information 
criterion 

Residual sum of 
square 

AR(1to2) AR(4to5) 
MA(1to2) MA(4to5) 

0.05148 1.98807 -7.95600 -7.90261 0.01564 

GARCH(1,1) 0.01516 1.99377 -7.97500 -7.90842 0.01605 
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4.3 การตรวจตวัแบบ (Diagnostic checking) 
 การตรวจสอบความถูกตอ้งของตวัแบบ ARIMA นั้นจะพิจารณาค่า Q-statistic เพ่ือทดสอบคุณสมบติัการ
เป็น white noise ของความคลาดเคล่ือน (Residual) และส าหรับตวัแบบ GARCH นั้นจะพิจารณาค่า  (Standardized 
Residual) และ  (Standardized Residual Square) พบว่า Q-statistic ท่ีมีความล่าชา้ของช่วงเวลาท่ี 36 ของแต่ละคู่
เงิน มีค่า P. (probability) ไม่แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบันยัส าคญัร้อยละ 10  
 

4.4 การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพวธิีการพยากรณ์  
 1. การพยากรณ์ขนาด ผลการพยากรณ์ขนาดโดยใชค่้าสถิติ MAE และ RMSE ในการเปรียบเทียบระหว่าง
ตวัแบบ ARIMA และ GARCH ของแต่ละคู่สกุลเงินแสดงในตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบค่าพยากรณ์อัตราผลตอบแทนแต่ละคู่สกุลเงินโดยใช้ตัวแบบ ARIMA และ GARCH 
         ส าหรับการพยากรณ์ล่วงหนา้ 6 เดือน 

คู่สกุลเงิน AUD/USD 
 ARIMA GARCH 

Mean Absolute Error: MAE 0.00288 0.00289 
Root Mean Squared Error: RMSE 0.00381 0.00382 

คู่สกุลเงิน EUR/USD 
 ARIMA GARCH 

Mean Absolute Error: MAE 0.00363 0.00333 
Root Mean Squared Error: RMSE 0.00456 0.00426 

คู่สกุลเงิน GBP/USD 
 ARIMA GARCH 

Mean Absolute Error: MAE 0.00562 0.00546 
Root Mean Squared Error: RMSE 0.00716 0.00714 

คู่สกุลเงิน USD/CAD 
 ARIMA GARCH 

Mean Absolute Error: MAE 0.00360 0.00342 
Root Mean Squared Error: RMSE 0.00458 0.00455 

คู่สกุลเงิน USD/CHF 
 ARIMA GARCH 

Mean Absolute Error: MAE 0.00238 0.00234 
Root Mean Squared Error: RMSE 0.00314 0.00310 
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 2. การพยากรณ์ทศิทาง เปรียบเทียบความแม่นย  าในการพยากรณ์ทิศทางระหว่างตวัแบบ ARIMA และ และ 
GARCH ของแต่ละคู่สกุลเงิน โดยใชค่้า Win Rate แสดงดงัตารางท่ี 4  
ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบความแม่นย  าในการพยากรณ์ทิศทางของของตวัแบบ ARIMA  แ ล ะ ตั ว แ บ บ  GARCH ท่ี
  เหมาะสมส าหรับแต่ละคู่สกุลเงิน 

คู่สกุลเงิน AUD/USD 
 ARIMA GARCH 

Win Rate 55.73% 44.27% 
คู่สกุลเงิน EUR/USD 

 ARIMA GARCH 
Win Rate 61.63% 60.47% 

คู่สกุลเงิน GBP/USD 
 ARIMA GARCH 

Win Rate 63.36% 59.54% 
คู่สกุลเงิน USD/CAD 

 ARIMA GARCH 
Win Rate 60.31% 54.96% 

คู่สกุลเงิน USD/CHF 
 ARIMA GARCH 

Win Rate 61.07% 63.36% 
 
4.5 การสร้างกลยุทธ์เพ่ือท าก าไรจากการลงทุน  
 1. ทดสอบระบบย้อนหลัง (Back test) โดยน าตวัแบบ ARIMA และ GARCH ท่ีเหมาะสมส าหรับขอ้มูล In 
sample ของแต่ละคู่สกุลเงินมาพยากรณ์ขอ้มูลยอ้นหลงั และน าผลการพยากรณ์ทิศทางไปใชก้บักลยุทธ์การลงทุนท่ี
ออกแบบไวเ้พ่ือหาจุด stop loss ท่ีเหมาะสมโดยมีหลกัเกณฑ์ในการเลือกคือเลือก Profit Factor อยู่ระหว่าง 1.0-2.0 , 
และเลือก Maximum Drawdown นอ้ยกว่า 50% จะไดผ้ลดงัตารางท่ี 5  
 
ตารางท่ี 5 น าข้อมูล In sample ของคู่สกุลเงิน AUD/USD EUR/USD GBP/USD USD/CAD USD/CHF มาหาช่วง 
    stop loss ท่ีเหมาะสม 

 ARIMA GARCH 

คู่สกุลเงิน AUD/USD 250 points 250 points 

คู่สกุลเงิน EUR/USD 358 points 198 points 
คู่สกุลเงิน GBP/USD 295 points 294 points 

คู่สกุลเงิน USD/CAD 210 points 495 points 
คู่สกุลเงิน USD/CHF 210 points 193 points 
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 2. ทดสอบกบัข้อมูล Out of sample  
  1). คู่สกุลเงิน AUD/USD ตวัแบบ ARIMA ให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่า GARCH คือ 372 ดอลลาร์ และ 
-4991 ดอลลาร์ ตามล าดบั โดยมีอตัราการชนะหรือ Win rate อยู่ท่ี 43.51% และ 33.85% ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 6 และ
สามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนสะสมของตวัแบบท่ีล าดบัออเดอร์ต่าง ๆ ดงัแสดงในรูปท่ี 1    
 
ตารางท่ี 6 ผลตอบแทนจากกลยทุธ์การลงทุนในคู่สกุลเงิน AUD/USD โดยก าหนดจุด stop loss ท่ีเหมาะสมส าหรับตวั
  แบบ ARIMA และ GARCH  

คู่สกุลเงิน AUD/USD 
 Stop loss Win rate Drawdown Profit Profit 

factor 
ARIMA 250 43.51% 27.21% 372 1.02181 
GARCH 250 33.85% 60.83% -4991 0.73967 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1 ผลตอบแทนสะสมท่ีไดจ้ากกลยทุธ์ท่ีใชต้วัแบบ ARIMA (ซา้ย) และ GARCH (ขวา) ในการพยากรณ์ และ

ล าดบัออเดอร์ท่ีเปิด ของคู่สกลุเงิน AUD/USD 
 
  2). คู่สกุลเงิน EUR/USD ตัวแบบ ARIMA ให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่า GARCH คือ 6,580 ดอลลาร์ 
และ 4,232 ดอลลาร์ ตามล าดบั โดยมีอตัราการชนะหรือ Win rate อยูท่ี่ 51.16% และ 33.72% ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 7 
และสามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนสะสมของตวัแบบท่ีล าดบัออเดอร์ต่าง ๆ ดงัแสดงในรูปท่ี 2  
 

ตารางท่ี 7 ผลตอบแทนจากกลยทุธ์การลงทุนในคู่สกุลเงิน EUR/USD โดยก าหนดจุด stop loss ท่ีเหมาะสมส าหรับตวั
  แบบ ARIMA และ GARCH  

คู่สกุลเงิน EUR/USD 
 Stop loss Win rate Drawdown Profit Profit 

factor 
ARIMA 358 51.16% 16.61% 6580 1.48758 
GARCH 198 33.72% 15.14% 4232 1.38163 
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รูปท่ี 2 ผลตอบแทนสะสมท่ีไดจ้ากกลยทุธ์ท่ีใชต้วัแบบ ARIMA (ซา้ย) และ GARCH (ขวา) ในการพยากรณ์ และ

ล าดบัออเดอร์ท่ีเปิด ของคู่สกลุเงิน EUR/USD 
 

  3). คู่สกุลเงิน GBP/USD ตวัแบบ ARIMA ให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่า GARCH คือ 17,313 ดอลลาร์ 
และ 16,755 ดอลลาร์ ตามล าดบั โดยมีอตัราการชนะหรือ Win rate อยูท่ี่ 41.22% และ 38.93% ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 8 
และสามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนสะสมของตวัแบบท่ีล าดบัออเดอร์ต่าง ๆ ดงัแสดงในรูปท่ี 3 
 
ตารางท่ี 8 ผลตอบแทนจากกลยทุธ์การลงทุนในคู่สกุลเงิน GBP/USD โดยก าหนดจุด stop loss ท่ีเหมาะสมส าหรับตวั
  แบบ ARIMA และ GARCH 

คู่สกุลเงิน GBP/USD 
 Stop loss Win rate Drawdown Profit Profit 

factor 
ARIMA 295 41.22% 10.01% 17313 1.81369 
GARCH 294 38.93% 13.88% 16755 1.76003 

 

 
รูปท่ี 3 ผลตอบแทนสะสมท่ีไดจ้ากกลยทุธ์ท่ีใชต้วัแบบ ARIMA (ซา้ย) และ GARCH (ขวา) ในการพยากรณ์ และ

ล าดบัออเดอร์ท่ีเปิด ของคู่สกลุเงิน GBP/USD 
 

  4). คู่สกุลเงิน USD/CAD ตวัแบบ ARIMA ให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่า GARCH คือ 9,087 ดอลลาร์ 
และ 7,531 ดอลลาร์ ตามล าดบั โดยมีอตัราการชนะหรือ Win rate อยูท่ี่ 38.17% และ 52.31% ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 9 
และสามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนสะสมของตวัแบบท่ีล าดบัออเดอร์ต่าง ๆ ดงัแสดงในรูปท่ี 4 
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ตารางท่ี 9 ผลตอบแทนจากกลยุทธ์การลงทุนในคู่สกุลเงิน USD/CHF โดยก าหนดจุด stop loss ท่ีเหมาะสมส าหรับตวั
  แบบ ARIMA และ GARCH 

คู่สกุลเงิน USD/CAD 
 Stop loss Win rate Drawdown Profit Profit 

factor 
ARIMA 210 38.17% 13.56% 9087 1.56712 
GARCH 495 52.31% 21.02% 7531 1.30522 

 

 
รูปท่ี 4 ผลตอบแทนสะสมท่ีไดจ้ากกลยทุธ์ท่ีใชต้วัแบบ ARIMA (ซา้ย) และ GARCH (ขวา) ในการพยากรณ์ และ

ล าดบัออเดอร์ท่ีเปิด ของคู่สกลุเงิน USD/CAD 
 

  4). คู่สกุลเงิน USD/CHF ตวัแบบ ARIMA ให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่า GARCH คือ 9,087 ดอลลาร์ 
และ 7,531 ดอลลาร์ ตามล าดบั โดยมีอตัราการชนะหรือ Win rate อยูท่ี่ 38.17% และ 52.31% ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 10 
และสามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนสะสมของตวัแบบท่ีล าดบัออเดอร์ต่าง ๆ ดงัแสดงในรูปท่ี 5 
ตารางท่ี 10 ผลตอบแทนจากกลยทุธ์การลงทุนในคู่สกุลเงิน USD/CHF โดยก าหนดจุด stop loss ท่ีเหมาะสมส าหรับ
    ตวัแบบ ARIMA และ GARCH 

คู่สกุลเงิน USD/CHF 
 Stop loss Win rate Drawdown Profit Profit 

factor 
ARIMA 210 46.92% 14.64% 4209 1.31903 
GARCH 193 45.04% 27.86% 3718 1.27276 

 

 
รูปท่ี 5 ผลตอบแทนสะสมท่ีไดจ้ากกลยทุธ์ท่ีใชต้วัแบบ ARIMA (ซา้ย) และ GARCH (ขวา) ในการพยากรณ์ และ

ล าดบัออเดอร์ท่ีเปิด ของคู่สกลุเงิน USD/CHF 
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5. การอภปิรายผลและบทสรุป 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาการเปรียบเทียบการพยากรณ์อตัราแลกเปล่ียนของคู่สกุลเงินต่างประเทศและ
การท าก าไรของกลยุทธ์การลงทุนโดยใช้ตัวแบบ ARIMA และ GARCH  กรณีระหว่างคู่สกุลเงิน AUD/USD 
EUR/USD GBP/USD USD/CAD USD/CHF โดยการศึกษาน้ีไดน้ าตวัแบบ ARIMA และ GARCH ท่ีเหมาะสม 
ส าหรับขอ้มูลอนุกรมเวลาของแต่ละคู่เงินซ่ึงหาไดโ้ดยการใชข้อ้มูลยอ้นหลงั (In sample data) 3 ปี มาพยากรณ์ขนาด
และทิศทางของคู่สกุลเงินล่วงหน้า 6 เดือน และสร้างกลยุทธ์การลงทุนพ้ืนฐานแบบง่ายๆ ซ่ึงสามารถสรุปไดเ้ป็น 3 
ส่วนดงัน้ี 

5.1 การพยากรณ์ขนาด  
 ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้ค่า Mean Absolute Error (MAE) และ Root Mean Squared Error (RMSE) ในการ
เปรียบเทียบ โดยตวัแบบ GARCH สามารถพยากรณ์ขนาดได้ดีกว่าตวัแบบ ARIMA ส าหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD, 
GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF ซ่ึงตวัแบบ ARIMA จะมีค่า MAE และ RMSE มากกว่าตวัแบบ GARCH ยกเวน้
เพียงคู่สกุลเงิน AUD/USD ท่ีตัวแบบ ARIMA มีค่า MAE และ RMSE ท่ีน้อยกว่าตัวแบบ GARCH ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีว่า ตวัแบบ GARCH สามารถพยากรณ์อนุกรมเวลาท่ีมีความแปรปรวนสูงและไม่คงท่ีไดดี้กว่าตวัแบบ 
ARIMA 

5.2 การพยากรณ์ทศิทาง 
 จากผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าตวัแบบ ARIMA ท่ีเหมาะสมส าหรับขอ้มูลอนุกรมเวลาของแต่ละคู่สกุลเงิน
สามารถพยากรณ์ทิศทางไดถู้กตอ้งมากกว่า ตวัแบบ GARCH ส าหรับคู่สกุลเงิน AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, 
USD/CAD โดยดูจากค่า Win rate ท่ีมากกว่า ยกเวน้เพียงคู่สกุลเงิน USD/CHF ท่ีตัวแบบ ARIMA มีค่า Win rate ท่ี
นอ้ยกว่าตวัแบบ GARCH ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานจึงสรุปไดว้่า ส าหรับขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีมีความแปรปรวนสูง
และไม่คงท่ี ตัวแบบ GARCH สามารถลดความแปรปรวนในการพยากรณ์หรือค่าคลาดเคล่ือน (error) ได้มากกว่า 
ARIMA แต่ไม่จ าเป็นตอ้งพยากรณ์ทิศทางไดถู้กตอ้งกว่า 

5.3 การน าผลการพยากรณ์ทศิทางมาใช้สร้างกลยุทธ์การลงทุน  
 ตวัแบบท่ีมีความซับซอ้นนอ้ยกว่าอย่าง ARIMA สามารถพยากรณ์ทิศทางไดดี้กว่า GARCH และเม่ือมาปรับ
ใชก้บักลยทุธ์การลงทุน ซ่ึงเขา้ซ้ือ-ขายภายในวนัเดียวโดยก าหนดจุดตดัขาดทุน (Stop loss) ไวด้ว้ยนั้น พบว่ากลยทุธ์ท่ี
ใชต้วัแบบ ARIMA ท่ีเหมาะสมของแต่ละคู่สกุลเงินในการพยากรณ์สามารถสร้างผลตอบแทนไดดี้กว่าในทุกคู่สกุล
เงินท่ีน ามาศึกษา  
6. ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาในคร้ังน้ี ยงัมีประเด็นอ่ืนท่ีน่าสนใจ ท่ียงัมิไดท้  าการศึกษา และสามารถน าไปศึกษาเพ่ิมเติมได ้
ดงัน้ีโดยนกัลงทุนหรือผูท่ี้สนใจสามารถศึกษาเพ่ิมเติมโดยการใชคู่้สกุลเงินอ่ืน และยงัสามารถใชก้บัสัญญาอนุพนัธ์
ส่วนต่างของราคาบนสินคา้โภคภณัฑอ่ื์นๆ หรือศึกษาตวัแบบอ่ืนท่ีมีความซบัซอ้นมากกว่ามาศึกษาการพยากรณ์คู่
สกุลเงิน รวมทั้งศึกษาการใชก้ลยทุธ์การลงทุนแบบอ่ืนๆ ท่ีอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่า 
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บทคดัย่อ 
การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) มีความสามารถในการหาความสัมพันธ์ ท่ีซับซ้อนของข้อมูล ซ่ึงวิธี

โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลับ (Back-Propagation) เป็นวิธีหน่ึงใน Deep Learning ซ่ึงใช้ประมาณ
ความสัมพนัธ์แบบไม่เป็นเชิงเส้น (Non-Linear Relationship) ระหว่างขอ้มูลน าเขา้ และขอ้มูลน าออก การท่ีดชันีราคา
ตลาดหลกัทรัพยต่์างๆ มีลกัษณะท่ีข้ึนลงอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นการใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลบัจึงเป็น
วิธีท่ีน่าสนใจในการใชท้  านายดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการท านาย SET Index ด้วยกระบวนการโครงข่ายประสาทเทียม
แบบแพร่ยอ้นกลับ และหาแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมท่ีมีประสิทธิภาพในการท านาย SET Index โดยใช้
ข้อมูลราคาปิดแบบรายวันของดัชนี  SET Dow-Jones Nikkei Straits-Times Hang-Seng และปริมาณการซ้ือขาย
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแบบรายวนั ตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2552 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
รวมทั้งส้ิน 2,437 ขอ้มูล โดยท าการแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 2,192 วนัแรก เป็นขอ้มูลชุดฝึก ใชห้าแบบจ าลองท่ี
เหมาะสมในการท านาย SET Index โดยจะคดัเลือกจากแบบจ าลองท่ีมีค่า MSE ต ่าท่ีสุด 5 อนัดบั และ 245 วนัท่ีเหลือ 
ใช้ส าหรับการทดสอบแบบจ าลองท่ีคดัเลือกมาทั้ง 5 แบบจ าลอง เพ่ือหาประสิทธิภาพในการท านายดว้ยค่า MAPE  
โดยสร้างแบบจ าลองดว้ยโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น ซ่ึงประกอบดว้ย 1 ชั้นน าเขา้ 2 ชั้นซ่อน และ 1 ชั้นน า
ออก และให้การเรียนรู้เป็นแบบแพร่ยอ้นกลบั 

จากการศึกษาพบว่า ในส่วนของการฝึกนั้ น แบบจ าลองท่ีให้ ค่า MSE ต ่ าท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
แบบจ าลอง [8,9,11,1], [8,5,13,1], [8,13,9,1], [8,17,17,1] และ [8,12,8,1] ในส่วนของการทดสอบ พบว่า แบบจ าลอง
ข้างต้นให้ค่า MAPE เท่ากับ 0.690149% , 0.895387%, 0.763672%, 0.788011% , 0.728610% และ 0.895387% 
ตามล าดบั โดยแบบจ าลอง [8,9,11,1] มีค่า MAPE ต ่าท่ีสุด คือ 0.690149% ซ่ึงการท านายดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยในช่วงเวลาดงักล่าวดว้ยแบบจ าลองน้ีไดผ้ลลพัธ์ใกล้เคียงค่าจริงมาก ดงันั้นถือได้ว่าแบบจ าลองน้ี
ค่อนขา้งมีประสิทธิภาพในการท านายดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ค าส าคญั:  โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลบั, การท านายดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ABSTRACT 
Deep learning could have the ability to find complex relationships of information. Artificial neural 

network with the back propagation is a method in deep learning which is used to estimate the non-linear 
relationship between input and output. The stock price indexes have a tendency of fluctuating over time, therefore, 
using a back- propagation neural network method is an interesting way to predict the SET index. 

This study aims to forecast the SET index employing back-propagation neural network process and 
investigate the artificial neural network models that are effective in forecasting the SET Index. The input data by 
expending closing price data of SET, Dow-Jones, Nikkei, Straits-Times, Hang-Seng Index and daily trading volume 
of SET since 1 January 2009 to 31 December 2018 total amount 2,437 days. Then the data is divided into 2 groups, 
the first 2,192 days is for the training data set in order to find the appropriate model for predicting the SET Index, 
which will be selected from the top 5 models with the lowest mean squared error (MSE). And 245 days remaining, 
uses for testing the 5 selected models to find the forecasting accuracy with the absolute average percentage error 
(MAPE). For modeling, it uses a multi-layer neural network which consists of 1 Input layer, 2 Hidden layer s and 1 
Output layer, and trained with back propagation. 

As a result of this study, in the training part : the models with the lowest 5 MSE are model [8,9,11,1], 
[8,5,13,1], [8,13,9,1], [8,17,17,1] and [8,12,8,1]. In the testing part, it was found that the above models gives 
forecasting accuracy with the MAPE of 0.690149%, 0.895387%, 0.763672%, 0.788011%, 0.728610% and 
0.895387% respectively. So the model [8,9,11,1] has the lowest MAPE of 0.690149%. Prediction of the SET Index 
during that period with this model has very close results. Therefore, this model is quite effective for forecasting the 
Stock SET Index. 
Keywords:  Back- Propagation Neural Network, Forecasting the Stock Exchange of Thailand Index    
 
1. บทน า 

การลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้ น นักลงทุนอาจใช้
ขอ้มูลต่างๆ เพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุน ซ่ึงดชันีราคาหลกัทรัพยเ์ป็นขอ้มูลหลกัอยา่งหน่ึงท่ีนกัลงทุนใช ้เน่ืองจาก
เป็นเคร่ืองมือทางสถิติท่ีแสดงถึงการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยโ์ดยรวม การติดตามดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยจ์ะ
ช่วยให้ผูล้งทุนสามารถเห็นแนวโนม้ของราคาหลกัทรัพยโ์ดยทัว่ไปได ้ว่าราคาหลกัทรัพยส่์วนใหญ่มีแนวโน้มข้ึนหรือ
ลง ในปัจจุบนัการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) มีความสามารถในการหาความสัมพนัธ์ท่ีซบัซอ้นของขอ้มูล โดยวิธี
โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลับ (Back-Propagation) เป็นวิธีหน่ึงใน Deep Learning ซ่ึงใช้ประมาณ
ความสัมพนัธ์แบบไม่เป็นเชิงเส้น (Non-Linear Relationship) ระหว่างขอ้มูลน าเขา้ และขอ้มูลน าออก การท่ีดชันีราคา
ตลาดหลกัทรัพยต่์างๆ มีลกัษณะท่ีข้ึนลงอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นการใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลบัจึงเป็น
วิธีท่ีน่าสนใจในการใชท้  านายดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือศึกษาระบบการท างานของการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ผ่านกระบวนการของโครงข่ายประสาท

เทียม โดยมีวิธีการเรียนรู้แบบแพร่ย ้อนกลับ และหาแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมท่ีเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพในการท านายดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
3.1 ระเบียบวธิีการศึกษา  
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาระบบการท างานของการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ผ่านกระบวนการของ

โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลบั โดยจะศึกษาหาแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมท่ีมีประสิทธิภาพในการ
พยากรณ์ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลแบบรายวนัตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2552 
ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยแบ่งข้อมูลเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดขอ้มูลฝึก และชุดขอ้มูลทดสอบ โดยขอ้มูลชุดฝึกใช้
ส าหรับฝึกฝึกโครงข่ายประสาทเทียม ท่ีใชก้ารเรียนรู้แบบแพร่ยอ้นกลบั (Back-Propagation)  และคดัเลือกแบบจ าลอง
ท่ีเหมาะสม จากการเปรียบเทียบค่าความคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ีย (Mean Squared Error) แลว้น าแบบจ าลองท่ีได้
ไปใชใ้นการท านายดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของขอ้มูลชุดทดสอบ เพ่ือหาประสิทธิภาพการท านาย
จากค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนเฉล่ียสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percent Error) ของแต่ละแบบจ าลอง 

 
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 
ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นข้อมูลอนุกรมเวลาแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Date) โดย

รวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของราคาปิดแบบรายวนัของดชันีตลาดหลกัทรัพย ์SET, Dow Jones, Nikkei, Straits Times, 
Hang Seng และปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่ วนัท่ี 1  มกราคม พ.ศ. 2552  
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2561 รวมทั้งส้ิน 2,437 ขอ้มูล โดยขอ้มูลท่ีใชม้าจากฐานขอ้มูลของโปรแกรม Aspen 

 
3.3 ขั้นตอนการศึกษา 
1. คดัเลือกตวัแปรน าเขา้ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือท าการท านายดชันี SET ไดแ้ก่ 
 - ราคาปิดดชันี SET 1 วนัก่อนหนา้ 
 - ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 1 วนัก่อนหนา้ 
 - ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเฉล่ียเคล่ือนท่ี 5 วนัก่อนหนา้ 
 - ผลต่างดชันี SET ของวนัก่อนหนา้ เทียบกบัวนัก่อนหนา้อีก 1 วนั 
 - ผลต่างดชันี Dow Jones ของวนัก่อนหนา้ เทียบกบัวนัก่อนหนา้อีก 1 วนั 
 - ผลต่างดชันี Nikkei ของวนัก่อนหนา้ เทียบกบัวนัก่อนหนา้อีก 1 วนั 
 - ผลต่างดชันี Straits Times ของวนัก่อนหนา้ เทียบกบัวนัก่อนหนา้อีก 1 วนั 
 - ผลต่างดชันี Hang Seng  ของวนัก่อนหนา้ เทียบกบัวนัก่อนหนา้อีก 1 วนั 
2. แบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน คือ ตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2552 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 รวม 2,192 ขอ้มูล

(ประมาณร้อยละ 90) เป็นชุดขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการฝึก และขอ้มูลท่ีเหลือ ตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 รวม 245 ขอ้มูล(ประมาณร้อยละ 10) เป็นชุดขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการทดสอบ 
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3. สร้างแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม ประกอบดว้ยชั้นน าเขา้ 1 ชั้น ซั้นซ่อน 2 ชั้น และชั้นน าออก 1 
ชั้น โดยก าหนดจ านวนโหนดในแต่ละซั้นซ่อนจาก Rule of Thumbs ซ่ึงก าหนดเพดานจ านวนโหนดในซั้นซ่อนไวไ้ม่
เกิน 2 เท่าของจ านวนโหนดในชั้นน าเขา้ + 1 เพ่ือป้องกนัปัญหา Over Fitting ซ่ึงการศึกษาน้ีมีจ  านวนโหนดในชั้น
น าเขา้เท่ากบั 8 ดงันั้นจ านวนโหนดในแต่ละซั้นซ่อนไม่ควรเกิน (2x8)+1 = 17 โหนด 

4. น าข้อมูลท่ีใช้ส าหรับการฝึก ไปฝึกในโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลับ และหาค่าความ
คลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ีย (MSE) ของแต่และแบบจ าลองโครงข่าย ท าซ ้ าโครงข่ายละ 3 คร้ัง และเลือกคร้ังท่ีค่า 
ความคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดของแต่ละแบบจ าลอง โดยมีค่าพารามิเตอร์ท่ีใชใ้นการฝึกดงัตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าของพารามิเตอร์ต่างๆท่ีเลือกใชใ้นการฝึกระบบโครงข่ายประสาทเทียม 

พารามิเตอร์ ค่าท่ีใชฝึ้ก 

จ านวนโหนดของชั้นน าเขา้ 8 

จ านวนโหนดของชั้นซ่อนท่ี 1 1-17 

ฟังกช์นักระตุน้ของชั้นซ่อนท่ี 1 ฟังกช์นั Sigmoid 

จ านวนโหนดของชั้นซ่อนท่ี 2 1-17 

ฟังกช์นักระตุน้ของชั้นซ่อนท่ี 2 ฟังกช์นั Sigmoid 

จ านวนโหนดของชั้นน าออก 1 

ฟังกช์นักระตุน้ของชั้นน าออก ฟังกช์นั Sigmoid 

จ านวนรอบการเรียนรู้ซ ้ า 10000 
อตัราการเรียนรู้ 0.05 

ค่าท่ีใชว้ดัประสิทธิภาพการเรียนรู้ ค่าความคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ีย (MSE) 

5. คดัเลือกแบบจ าลองท่ีมีค่าความคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ีย (MSE) ต ่าท่ีสุด 5 อนัดบั 
6. น าแบบจ าลอง จากขั้นตอนท่ี 5. มาท าการท านายขอ้มูลส่วนทดสอบ  
7. เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท านายของแต่ละแบบจ าลองในขั้นตอนท่ี 6. โดยใชค่้าเปอร์เซ็นต์ความ

คลาดเคล่ือนเฉล่ียสัมบูรณ์ ( )MAPE  ดงัสมการ
1
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8.สรุป และวิเคราะห์ผล 
 

4. ผลการศึกษา 
จากขั้นตอนการฝึกโครงข่ายประสาทเทียมดว้ยขอ้มูลชุดฝึก โดยใช้การเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียม

แบบแพร่ยอ้นกลบั ท าซ ้ าโครงข่ายละ 3 คร้ัง และเลือกคร้ังท่ีดีท่ีสุดของแต่ละโครงข่ายมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของโครงข่ายทุกโครงข่าย โดยเลือกจากแบบจ าลองโครงข่ายท่ีให้ค่าความคลาดเคล่ือนก าลังสองเฉล่ียต ่าท่ีสุด            
5 แบบจ าลอง จาก 289 แบบจ าลอง โดยแต่ละแบบจ าลองโครงข่ายมีจ านวนชั้นน าเขา้ 1 ชั้น (8 โหนด) ชั้นซ่อน 2 ชั้น 
(1 ถึง 17 โหนด และ 1 ถึง 17 โหนด) และชั้นน าออก 1 ชั้น (1 โหนด) ซ่ึงไดผ้ลการคดัเลือก 5 แบบจ าลอง ท่ีมีค่าความ
คลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ีย (MSE) ต ่าท่ีสุด ดงัตารางท่ี 2  



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  503 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ตารางท่ี 2 แสดงขอ้มูลสรุปผลการฝึกแบบจ าลอง โดยจดัเรียงตามค่า MSE ต ่าท่ีสุด 5 อนัดบัแรก 
No. Model Train_MSE Train_RMSE Train_MAE Train_MAPE (%) 
1 [8,9,11,1] 165.803692 12.876478 9.249672 0.821928 
2 [8,5,13,1] 170.195778 13.045910 9.948251 0.867727 
3 [8,13,9,1] 182.253492 13.500129 9.856397 0.879779 
4 [8,17,17,1] 185.884714 13.633954 9.924576 0.888484 
5 [8,12,8,1] 189.874359 13.779491 10.012109 0.890911 

 
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท านายดชันีราคาตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยขอ้มูลชุดฝึก จากแบบจ าลอง 

[8,9,11,1] ดงัแสดงในรูปท่ี 1 
 

 
 

รูปท่ี 1 แสดงผลการท านาย SET INDEX จากการฝึกแบบจ าลอง [8,9,11,1] 
 

ความคลาดเคล่ือนของผลการท านายดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยด้วยข้อมูลชุดฝึก จาก
แบบจ าลอง [8,9,11,1] ดงัแสดงในรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2 แสดงค่าความคลาดเคล่ือนของผลการท านาย SET INDEX จากการฝึกแบบจ าลอง [8,9,11,1] 
  
 จากนั้นน าแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมท่ีคดัเลือกมาทั้ง 5 แบบจ าลองนั้น มาท าการท านายดชันีราคา
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยขอ้มูลชุดทดสอบ และหาประสิทธิภาพในการท านายดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยของแบบจ าลองแต่ละแบบจ าลอง โดยวดัจากค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนเฉล่ียสัมบูรณ์ (MAPE) 
ของแบบจ าลอง และท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท านาย โดยวดัแบบจ าลองท่ีมีค่า MAPE ต ่าท่ีสุด ไดผ้ลดงั
แสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3  แสดงผลการทดสอบแบบจ าลอง 5 แบบจ าลองท่ีคดัเลือกจากการฝึก โดยจดัเรียงตามค่า MAPE ต ่าท่ีสุด 

No Model Test_MSE Test_RMSE Test_MAE 
Test_MAPE 

(%) 
ความถูกตอ้ง
ของทิศทาง(%) 

1 [8,9,11,1] 259.304844 16.102945 11.842184 0.690149 55.918367 
2 [8,12,8,1] 263.219971 16.224055 12.462265 0.728610 51.428571 
3 [8,13,9,1] 270.713842 16.453384 13.094889 0.763672 53.061224 
4 [8,17,17,1] 305.621317 17.482028 13.520881 0.788011 50.612245 
5 [8,5,13,1] 396.164436 19.903880 15.489308 0.895387 53.877551 

 
ผลลัพธ์ ท่ีได้จากการท านายดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยด้วยข้อมูลชุดทดสอบ จาก

แบบจ าลอง [8,9,11,1] ดงัแสดงในรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 3 แสดงผลการท านาย SET INDEX จากการทดสอบแบบจ าลอง [8,9,11,1] 
 

 ความคลาดเคล่ือนของผลการท านายดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยขอ้มูลชุดทดสอบ จาก
แบบจ าลอง [8,9,11,1] ดงัแสดงในรูปท่ี 4 
 

 
 

รูปท่ี 4 แสดงค่าความคลาดเคล่ือนของผลการท านาย SET INDEX จากการทดสอบแบบจ าลอง [8,12,8,1] 
 

5. การอภปิรายผลและบทสรุป 
จากการศึกษาการท านาย SET Index ดว้ยกระบวนการโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลบั และหา

แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมท่ีมีประสิทธิภาพในการท านาย SET Index โดยใชข้้อมูลน าเขา้รวม 8 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาปิดรายวนัของ ดชันีหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 1 วนัก่อนหน้า ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 1 วนัก่อนหน้า ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเฉล่ียเคล่ือนท่ี 5 วนัก่อนหน้า 
ผลต่างดัชนีแบบรายวนัของวนัก่อนหน้าเทียบกับวนัก่อนหน้าอีก 1 วนั ของดัชนี SET Dow-Jones Nikkei Straits-
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Times และ Hang-Seng ตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2552 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 รวมทั้งส้ิน 2,437 ขอ้มูล ซ่ึงท าการ
แบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 2,192 วนัแรก ใชส้ าหรับการฝึก เพ่ือคดัเลือกหาแบบจ าลองท่ีท านายดชันีราคาตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในขอ้มูลชุดฝึก แลว้ให้ค่าคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ียต ่าท่ีสุด 5 อนัดบัแรก จากการฝึก
ทั้งหมด 289 แบบจ าลอง และ 245 วนัท่ีเหลือ ใชส้ าหรับการทดสอบแบบจ าลองท่ีคดัเลือกมาทั้ง 5 แบบจ าลองนั้น เพ่ือ
วดัหาประสิทธิภาพของแต่ละแบบจ าลอง จากเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนเฉล่ียสัมบูรณ์ โดยมีผลสรุปแบ่งเป็น 2 
ส่วน ดงัน้ี 

1. ผลจากการฝึกแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม โดยคดัเลือกแบบจ าลองท่ีให้ค่า MSE ต ่าท่ีสุด 5 อนัดบั
แรก ไดแ้ก่ แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม [8,9,11,1] , [8,5,13,1] , [8,13,9,1] , [8,17,17,1]  และ [8,12,8,1] ซ่ึงให้
ค่า MSE เท่ากบั 165.803692 , 170.195778 , 182.253492 , 185.884714 และ 189.874359 ตามล าดบั 

2. ผลจากการทดสอบแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมทั้ง 5 แบบจ าลองขา้งตน้ พบว่าแบบจ าลองท่ีให้ค่า
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนเฉล่ียสัมบูรณ์ (MAPE) ต ่าท่ีสุด คือ แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม [8 ,9,11,1], 
[8,12,8,1], [8,13,9,1], [8,17,17,1] และ [8,5,13,1] ตามล าดับ ซ่ึงให้ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนเฉล่ียสัมบูรณ์ 
(MAPE) เท่ากบั 0.690149%, 0.728610% , 0.763672%, 0.788011% และ 0.895387% ตามล าดบั 

ซ่ึงการวิเคราะห์ผลจากการท านายดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชก้ระบวนการโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลับในการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ผลการทดสอบแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม 
[8,9,11,1] มีค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนเฉล่ียสัมบูรณ์ต ่าท่ีสุด คือ 0.690149% ซ่ึงถือว่าการท านายดชันีราคาตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 1 ธันวาคม 2561 ด้วยแบบจ าลองน้ีไดผ้ลลัพธ์
ใกลเ้คียงค่าจริงมากท่ีสุดจาก 289 แบบจ าลอง  โดยมีความคลาดเคล่ือนท่ีค่อนขา้งต ่า ดงันั้นแบบจ าลองจากโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลบัน้ี จึงถือไดว้่าค่อนขา้งมีประสิทธิภาพในการท านายดชันี SET  

 
6. ข้อเสนอแนะ 

นกัลงทุน หรือผูท่ี้สนใจอาจท าการจ าลองการซ้ือขาย โดยใชผ้ลในการท านายคร้ังน้ีร่วมวางแผน และปรับ
หากลยุทธ์ในการลงทุนท่ีเหมาะสม แลว้วิเคราะห์ผลการจ าลองการลงทุนนั้น ว่าไดผ้ลท่ีดีหรือไม่อยา่งไร และน าไป
เป็นแนวทางเพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุนต่อไป 

ทั้งน้ีมีตัวแปรอ่ืนๆท่ีน่าสนใจอีกมากในการน ามาช่วยท านายดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เช่น อตัราดอกเบ้ียนโยบายของประเทศไทย ดชันีผูบ้ริโภค ดชันีอุตสาหกรรม อตัราเงินเฟ้อ ผลิตภณัฑร์วมในประเทศ 
และวนัจนัทร์-ศุกร์ เป็นตน้ หรืออาจลองใชต้วัแปรจากวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น Stock Price New High , Stock 
Price New Low และความผนัผวนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์ เป็นตน้ หรืออาจเพ่ิมจ านวนรอบการเรียนรู้ให้มาก
ข้ึน หรืออาจใชฟั้งกช์นักระตุน้อ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม และอาจเปล่ียนแปลงโครงสร้างของแบบจ าลองโครงข่ายท่ีเหมาะสม
มากข้ึน อาจท าให้แบบจ าลองโครงข่ายมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจศึกษาต่อไป 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลตอบแทนและความผนัผวนของกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น 
(Flexible Fund) ในประเทศไทย ดว้ยการใชม้าตรวดัประสิทธิภาพการด าเนินงาน ไดแ้ก่ Sharpe Ratio, Treynor Ratio, 
Jensen’s Alpha, Information Ratio และ Value at Risk จากนั้นวิเคราะห์และพยากรณ์ความผนัผวนของผลตอบแทน
ดว้ยแบบจ าลอง GARCH(1,1) โดยจะพิจารณาเฉพาะกองทุนทีมีอายตุั้ งแต่ 5 ปีข้ึนไปนับถึงปัจจุบนั พบว่ามีกองทุน
รวมผสมแบบยืดหยุ่นทั้ งหมด 31 กองทุน ซ่ึงข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นข้อมูลทุติยภูมิรายวนัของมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (NAV) ของแต่ละกองทุนตั้งแต่วนัท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึง 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 รวม
ทั้งส้ิน 1,221 ขอ้มูล และการศึกษาคร้ังน้ีจะพิจารณาเฉพาะผลตอบแทนท่ีเกิดจากส่วนต่างของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อ
หน่วยเท่านั้น ไม่ค านึงถึงเงินปันผลแต่อยา่งใด 

จากผลการศึกษาพบว่ากองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นในประเทศไทยมีผลตอบแทนเฉล่ี ยต่อปีอยู่ท่ีร้อยละ 
2.90 ต่อปี โดยกองทุนท่ีมีผลตอบแทนสูงท่ีสุดคือกองทุน LHFL ซ่ึงมีผลตอบแทนเฉล่ียร้อยละ 8.12 ต่อปี และกองทุน
ท่ีมีผลตอบแทนต ่าท่ีสุดคือกองทุน KFFLEX-D มีผลตอบแทนเฉล่ียร้อยละ -7.84 ต่อปี ส่วนค่าความผนัผวนของ
กองทุนรวมผสมแบบยดืหยุน่ในประเทศไทยเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 10.56 ต่อปี โดยกองทุนท่ีมีความผนัผวนสูงท่ีสุดและต ่า
ท่ีสุดคือ กองทุน KFFLEX-D และ KFSMUL ซ่ึงมีค่าความผนัผวนต่อปีร้อยละ 17.42 และ 2.65 ตามล าดบัและผลการ
วดัประสิทธิภาพของกองทุน พบว่ากองทุนท่ีมี Sharpe ratio สูงท่ีสุดและต ่าท่ีสุดคือกองทุนรวม KFSMUL และ
กองทุนรวม KFFLEX-D ตามล าดับกองทุนท่ีมี Treynor ratio สูงท่ีสุดและต ่าท่ีสุดคือกองทุนรวม KFSMUL และ 
KFFLEX-D ตามล าดบั กองทุนรวมท่ีมีค่า Jensen’s Alpha สูงท่ีสุดและต ่าท่ีสุดคือ กองทุนรวม LHFL และ KFFLEX-
D กองทุนรวมท่ีมี Information Ratio สูงท่ีสุดและต ่าท่ีสุด คือกองทุนรวม TISCOAGF และ KFFLEX-D และกองทุน
รวมท่ีมีค่า VaR ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ต ่าท่ีสุดและสูงท่ีสุดคือกองทุน LHFL และ KFSMUL ตามล าดบั ในส่วน
ของการวิเคราะห์และพยากรณ์ความผนัผวนของผลตอบแทนของกองทุนด้วยแบบจ าลอง GARCH(1,1) พบว่า
แบบจ าลองสามารถใชป้ระมาณความผนัผวนของกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นได ้เน่ืองจากกองทุนทุกกองไดรั้บ
ผลกระทบจาก GARCH Effect ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 และกองทุนท่ีสามารถใช ้GARCH(1,1) พยากรณ์ผลตอบแทน
ไดแ้ม่นย  ามากท่ีสุดและแม่นย  านอ้ยท่ีสุดโดยพิจารณาจาก RMSE คือกองทุน KFSMUL และ KFTW2 ตามล าดบั 
ค าส าคญั: กองทุนรวมผสมแบบยดืหยุน่, ประสิทธิภาพกองทุน , การ์ช  
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ABSTRACT 
The objective of this study is to analyze the returns and volatilities of the flexible fund in Thailand by 

using Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen’s Alpha, Information Ratio and Value at Risk, and then analyze and 
forecast the volatilities with GARCH(1,1).  

Only the greater or equal 5 years age of funds will be considered in this study, find out 31 funds. Data for 
this study is the daily net asset value of each fund from March 3, 2014, until February 28, 2019, totally 1,221 
observations and it’s the secondary data. This study uses the returns on capital gain, exclude dividend.   

The results show that the flexible funds in Thailand have the average return at 2.90% annually, the fund 
with a maximum annual return is LHFL, 8.12% and the fund with a minimum annual return is KFFLEX-D, -7.84%. 
Besides, the flexible funds in Thailand have average volatilities at 10.56% annually. The fund with maximum and 
minimum annual volatilities are KFFLEX-D and KFSMUL, 17.42% and 2.65% respectively. The result of 
examines the performance as follows. For Sharpe ratio, the maximum is KFSMUL and the minimum is KFFLEX-
D, also Treynor Ratio. For Jensen’s Alpha, the maximum is LHFL and the minimum is KFFLEX-D. For the 
Information ratio, the maximum is TISCOAGF and the minimum is KFFLEX-D. For the VaR at 95% confidence 
interval, the maximum is LHFL and the minimum is TISCOAGF. In part of GARCH(1,1) find that not only the 
model is available to analyze fund’s volatility since GARCH effect is significant and the large term in variance 
equation but also predictable. The KFSMUL is the fund that has the lowest RMSE in this forecast and the highest is 
KFTW2 
Keywords:  Flexible Fund, Fund’s Performance, GARCH    
 
1. บทน า 

กองทุนรวมถือเป็นทางเลือกหน่ึงของนักลงทุน ซ่ึงกองทุนรวมสามารถแบ่งได้หลายประเภทตาม
ผลตอบแทนและความเส่ียง หากผลตอบแทนสูงยอ่มมีความเส่ียงสูงดว้ย ซ่ึงเรียงล าดบัจากผลตอบแทนนอ้ยไปมาก ได้
ดงัน้ี กองทุนรวมตลาดเงิน, กองทุนรวมตราสารหน้ี, กองทุนรวมแบบผสม, กองทุนรวมตราสารทุนและกองทุนรวม
ทรัพยสิ์นทางเลือก กองทุนรวมผสมคือกองทุนท่ีกระจายการลงทุนทั้งในตราสารหน้ี และตราสารทุน เช่น เงินฝาก 
ตราสารหน้ี ตราสารทุน ฯลฯ เพ่ือลดความเส่ียงของเงินท่ีลงทุน กองทุนรวมผสมแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
กองทุนรวมผสมและกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น ซ่ึงมีขอ้แตกต่างกนัคือ กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นไม่มีขอ้จ ากดั
เร่ืองสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ข้ึนอยูก่บันโยบายของแต่ละกองทุน แต่กองทุนรวมผสมมีสัดส่วนการลงทุนใน
หุ้นไม่เกิน 65% ซ่ึงหากพิจารณาแลว้กองทุนรวมผสมแบบยดืหยุน่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงกว่ากองทุนรวมตราสาร
ทุนได้ในบางสภาวะตลาด เช่นอาจสับเปล่ียนการลงทุนไปลงในตราสารหน้ีในช่วงสภาวะตลาดเป็นขาลงได้ใน
สัดส่วนท่ีไม่ถูกจ ากดั ในขณะท่ีกองทุนรวมตราสารทุนไม่สามารถท าไดอ้ยา่งอิสระเพราะตอ้งรักษาสัดส่วนการลงทุน
ในตราสารทุนไวไ้ม่ต ่ากว่า 65% เสมอ 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะศึกษาขอ้มูลของกองทุนรวมผสมแบบยดืหยุน่โดยจะศึกษากองทุนท่ีมีอายตุั้งแต่ 5 ปี
ข้ึนไป เน่ืองจากเป็นระยะเวลาท่ีค่อนขา้งยาวนานและสะทอ้นผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงมากกว่าช่วงเวลาสั้นๆ ซ่ึงมีจ  านวน
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กองทุนรวมผสมแบบยดืหยุน่ทั้งหมด 31 กองทุน โดยใชว้ิธีเก็บขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ยอ้นหลงั 5 ปี (3 
มีนาคม 2557 – 28 กุมภาพนัธ์ 2562) มาค านวณผลตอบแทนและความเส่ียงโดยพิจารณาเฉพาะผลตอบแทนจากการ
ส่วนต่างราคาในแต่ละวนั ไม่ว่ากองทุนนั้นจะมีนโยบายการจ่ายปันผลหรือไม่ แต่จะไม่น าผลตอบแทนจากการจ่ายปัน
ผลมาคิดพิจารณา และแบบจ าลอง GARCH(1,1) ท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์จะไม่ค านึงถึงปัจจยัภายนอกท่ีส่งกระทบ
ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยของกองทุน 

งานวิจัยท่ีเกียวข้องในการวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุน (อรสิริ แซ่ว่อง, 2559) การ
วิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ(RMF) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
รวมบวัหลวง จ ากดั การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุน RMF 
ของบริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จ ากดั จ  านวน 6 กองทุนโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิยอ้นหลงั 5 ปี พิจารณาผลตอบแทนเป็น
รายเดือน และท าการศึกษาความเส่ียงของกองทุน ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดบวัหลวงเพ่ือการเล้ียงชีพ
โดยใช้มาตรวดัตามตัวแบบของ Jensen’s Alpha, Treynor’s Index และ Sharpe’s Index ผลการศึกษาพบว่า อัตรา
ผลตอบแทนเฉล่ียนรายเดือนของตลาดหลักทรัพยเ์ท่ากับ 0.4794% กองทุนเปิดบวัหลวงเพ่ือการเล้ียงชีพมีอัตรา
ผลตอบแทนเฉล่ียรายเดือนอยูร่ะหว่าง 0.1656 -1.1201% โดยกองทุนท่ีมีผลตอบแทนเฉล่ียรายเดือนสูงสุดคือ กองทุน
เปิดบวัหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (BERMF) และกองทุนท่ีมีผลตอบแทนเฉล่ียรายเดือนต ่าท่ีสุดคือ กองทุนเปิด
บวัหลวงมนัน่ีมาร์เก็ตเพ่ือการเล้ียงชีพ (MM-RMF) กองทุนเปิดบวัหลวงเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีมีค่าความเส่ียงต ่าท่ีสุดโดย
วดัจากค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผนั คือ กองทุนเปิดบวัหลวงมนัน่ีมาร์เก็ตเพ่ือการเล้ียงชีพ (MM-RMF) ส่วนกองทุน
เปิดบวัหลวงท่ีมีค่าความเส่ียงสูงท่ีสุดคือ กองทุนเปิดบวัหลวงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเล้ียงชีพ (IN-RMF) จากการ
ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดบวัหลวงเพ่ือการเล้ียงชีพปรากฎว่ามาตรวดัทั้งสามแบบ คือ มาตรวดัตามตวั
แบบของ Jensen’s Alpha, Treynor’s Index และ Sharpe’s Index ให้ผลสอดคลอ้งกนั โดยกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานสูงท่ีสุด คือ กองทุนเปิดบวัหลวงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเล้ียงชีพ   

อีกงานวิจัยท่ีท  าการศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียง และประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 
(วรรณภา สิทธิโห, 2558) ไดเ้ปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเส่ียง และประสิทธิภาพการด าเนินงานระหว่าง
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ท่ีลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศและกองทุนเปิดตราสารทุนท่ีลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (FIF) โดยอาศยัมาตรวดั Sharpe และ Treynor Ratio ทั้งน้ีในการวิเคราะห์ใช้ข้อมูล
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยรายวนัของแต่ละกองทุนรวมทั้งหมด 10 กองทุน ซ่ึงแบ่งเป็น (1) กองทุนรวมท่ีลงทุนใน
ตราสารทุนประเทศสหรัฐฯ 4 กองทุน ระหว่างวนัท่ี 9 ธ.ค.2557 ถึง 10 ก.ย. 2558 (2) กองทุนท่ีลงทุนในยโุรปจ านวน 
2 กองทุน (3) กองทุนท่ีลงในญ่ีปุ่น 4 กองทุน ในช่วงเวลาเดียวกนั จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
โดยอาศยัมาตรวดัตามตัวแบบของ Sharpe พบว่ากองทุนรวม ETF มีผลการด าเนินงานดีกว่ากองทุนแบบ FIF โดย
กองทุนท่ีมีผลการด าเนินงานดีท่ีสุดคือ กองทุนรวม เมยแ์บงค์ เจแปน อีทีเอฟ ในขณะท่ีการวิเคราะห์โดยอาศยัมาตร
วดัตามตวัแบบของ Treynor พบว่ากองทุนรวม FIF ให้ผลการด าเนินงานดีกว่ากองทุนรวม ETF โดยกองทุนท่ีมีผลการ
ด าเนินงานดีท่ีสุดคือ กองทุนไทยพาณิชยหุ์้นญ่ีปุ่น และพบว่ากองทุนรวม ETF มีความเส่ียงไม่เป็นระบบน้อยกว่า
กองทุนรวม FIF แต่มีความเส่ียงท่ีเป็นระบบมากกว่ากองทุนรวม FIF จึงท าให้ผลท่ีได้ออกมาแตกต่างกัน ดังนั้ น 
กองทุนรวม FIF จึงเหมาะกับนักลงทุนท่ีมีการกระจายพอร์ตการลงทุนอยู่แล้ว ในขณะท่ีกองทุนรวม ETF เหมาะ
ส าหรับนกัลงทุนท่ีมีการลงทุนแค่พอร์ตเดียว เน่ืองจากมีการกระจายความเส่ียงโดยรวมไดดี้กว่า 
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งานวิจยัแบบจ าลอง GARCH (ลดัดาวรรณ อาจพรม, 2556) การประมาณค่าความผนัผวนและการพยากรณ์
มูลค่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไดท้  าการศึกษาเคร่ืองมือส าหรับนกัลงทุนเพ่ือเลือกจงัหวะการลงทุนท่ีเหมาะสม โดย
ใชข้อ้มูลรายวนัของ 4 กองทุน คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1) กองทุนเปิดเค 70:30 
หุ้นระยะยาวปันผล (K70LTF) กองทุนเปิดเคหุ้นระยะยาว (KEQLTF) และกองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว (B-LTF) 
ตั้งแต่วนัท่ี 9 สิงหาคม 2549 ถึงวนัท่ี 12 มกราคม 2555 จ านวน 1,298 วนั การทดสอบ Unit root ของมูลค่าหน่วย
ลงทุนพบว่าท่ีมีลักษณะน่ิง (Stationary) ท่ีระดบั 1st differencing การพิจารณา Correlogram ของขอ้มูลอนุกรมเวลา
ของมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนท่ีมีลกัษณะน่ิง เพ่ือสร้างแบบจ าลองท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพียง 1 แบบจ าลอง โดยมีเกณฑ์
การพิจารณา คือ เลือกแบบจ าลองท่ีมีค่า SchwarzCriterion และค่า Akaike Information Criterion ท่ีต ่าท่ีสุด โดยใช้
แบบจ าลองARIMA-GARCH, ARIMA-EGARCH และ ARIMA-GARCH-M ผลการทดสอบแบบจ าลองท่ีมีความ
แม่นย  าในการพยากรณ์มูลค่าหน่วยลงทุน ซ่ึงได้จากการเปรียบเทียบค่า RMSE และ MAPE ท่ีมีค่าต ่าสุด พบว่า
แบบจ าลอง ARIMA-GARCH เหมาะส าหรับกองทุนเปิดเคหุ้นระยะยาว ค่าความคลาดเคล่ือนคือ 0.091 แบบจ าลอง 
ARIMA-EGARCH เหมาะส าหรับกองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์้นระยะยาวปันผล 70/30 และกองทุนเปิดเค 70:30 หุ้น
ระยะยาวปันผล ค่าความคลาดเคล่ือนคือ 0.052 และ 0.040 และแบบจ าลอง ARIMA-GARCH-M เหมาะส าหรับ
กองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว ค่าความคลาดเคล่ือนคือ 0.082 อย่างไรก็ตามการพยากรณ์โดยใช้แบบจ าลอง 
GARCH นั้นเป็นการพยากรณ์ท่ีไม่ไดค้  านึงถึงปัจจยัภายนอก เช่นความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การเมือง และภัย
ธรรมชาติต่างๆ ซ่ึงลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีลงทุนในตลาดทุน ดงันั้น 
ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกร่วมดว้ย 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมผสมแบบยดืหยุ่นแต่ละกองทุนและเปรียบเทียบ

ผลตอบแทนของกองทุนรวมผสมแบบยดืหยุ่นกบัดชันีช้ีวดั (Benchmark) และทดสอบความสามารถของแบบจ าลอง 
GARCH ในการน ามาวิเคราะห์ความผนัผวนของผลตอบแทนกองทุน และพยากรณ์ผลตอบแทนของกองทุนเพ่ือใชใ้น
การพิจารณาลงทุน 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะศึกษากองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นภายในประเทศไทยท่ีมีการจดทะเบียนจดัตั้ ง

อย่างถูกต้องตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) โดยจะศึกษา
กองทุนท่ีมีอายุตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป เน่ืองจากเป็นระยะเวลาท่ีค่อนขา้งยาวนานและสะทอ้นผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงมากกว่า
ช่วงเวลาสั้ นๆ ซ่ึงพบว่ามีจ  านวนกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นทั้งหมด 31 กองทุน โดยใชว้ิธีเก็บขอ้มูลแบบทุติยภูมิ 
(Secondary Data) ยอ้นหลงัตั้งแต่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 – 28 กุมภาพนัธ์ 2562  

การวเิคราะห์ข้อมูลของกองทุนรวม 
   หลงัจากผูว้ิจัยท าการเก็บข้อมูลแล้วได้น ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติพ้ืนฐานต่างๆของแต่ละกองทุน ได้แก่ 
ผลตอบแทนเฉล่ียต่อปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความเบแ้ละค่าความโด่งของขอ้มูล เพ่ือเป็นการอธิบายขอ้มูลท่ีได้
เก็บรวบรวมมาใชใ้นงานวิจยัน้ี ซ่ึงมีรายละเอียดการค านวณ ดงัต่อไปน้ี 
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1) การค านวณหาอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม 

โดยค านวณไดต้ามสูตรต่อไปน้ี 
 

 
ก าหนดให้  

  คือ อตัราผลตอบแทนกองทุนรวม i ณ เวลา t 
  คือ มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิกองทุนรวม i ณ เวลา t 

  คือ มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิกองทุนรวม i ณ เวลา t-1 
 
เม่ือค านวณเรียบร้อยแลว้ จะไดค่้าผลตอบแทนรายวนัของกองทุนผสมแบบยดืหยุน่ทั้งหมด 1,220 ค่า แลว้จึง
น าค่าผลตอบแทนรายวนัของกองทุน มาหาอตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายปีของกองทุน iR  โดยค านวณ

ไดจ้ากสูตร 

 
 

2) การค านวณส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกองทุนรวม 
โดยค านวณไดต้ามสูตรต่อไปน้ี 
 

 
ก าหนดให้ 

  คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกองทุนรวม i 
  คือ อตัราผลตอบแทนกองทุนรวม i ณ เวลา t 

  คือ อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวม 
  คือ จ านวนเวลาทั้งหมดท่ีท าการศึกษา 

 
การวดัความสามารถในการด าเนินงานของกองทุนรวม 

ในงานวิจัยน้ีท  าการวดัความสามารถในการด าเนินงานของกองทุนรวมด้วยมาตรวดัประสิทธิภาพของ
กองทุนรวมต่างๆ ไดแ้ก่ 

1) Sharpe Ratio 

โดยค านวณไดจ้ากสูตร ดงัน้ี 
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ก าหนดให้ 
  คือ Sharpe Ratio ท่ีวดัผลการด าเนินงานกองทุนรวม i 
  คือ อตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีกองทุนรวม i 
 คือ อตัราผลตอบแทนเฉล่ียหลกัทรัพยป์ราศจากความเส่ียง ในท่ีน้ีจะใชผ้ลตอบแทน

พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ1 ปี 
  คือ ความเส่ียงกองทุนรวม i 

 

2) Treynor Ratio 
โดยค านวณไดจ้ากสูตร ดงัน้ี 

 
ก าหนดให้ 

  คือ Treynor Ratio ท่ีวดัผลการด าเนินงานกองทุนรวม i 
  คือ อตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีกองทุนรวม i 
  คือ อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยป์ราศจากความเส่ียง 

  คือ ค่าเบตา้ของกองทุนรวม i 
 

3) Jensen’s Alpha 
โดยค านวณไดจ้ากสูตร ดงัน้ี 

 
 ก าหนดให้ 

  คือ แอลฟ่าท่ีใชว้ดัผลการด าเนินงานกองทุนรวม i 
  คือ อตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีกองทุนรวม i 
  คือ อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยป์ราศจากความเส่ียง 
  คือ อตัราผลตอบแทนของ Benchmark 

  คือ ค่าเบตา้ของกองทุนรวม i 
 

4) Information Ratio 
โดยค านวณไดจ้ากสูตร ดงัน้ี 

 
ก าหนดให้ 

  คือ Information Ratio ท่ีวดัผลการด าเนินงานกองทุนรวม i 
  คือ อตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีกองทุนรวม i 
  คือ อตัราผลตอบแทนของ Benchmark 

  คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลต่างของอตัราผลตอบแทนระหว่างกองทุน i และ 
Benchmark 
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5) Value at Risk (VaR) 
ในงานวิจยัน้ีจะไดก้ารค านวณ VaR แบบ Historical Simulation ดว้ยการวิเคราะห์ความเส่ียงจากขอ้มูลจริงท่ี

เกิดข้ึนในอดีตซ่ึงเป็นวิธีท่ีลดข้อบกพร่องเร่ืองสมมติฐานของ Standardized Approach ท่ีว่าอตัราผลตอบแทนของ
สินทรัพยท่ี์วิเคราะห์ตอ้งมีการแจกแจงแบบปกติ 
 

การวเิคราะห์ความผนัผวนของกองทุนรวมด้วย GARCH model 
ในงานวิจัยน้ีจะน ามูลค่าหน่วยลงทุนรายวนัของกองทุนซ่ึงเป็นข้อมูลอนุกรมเวลา มาทดสอบความน่ิง

(stationary) หากขอ้มูลยงัไม่มีความน่ิง(nonstationary) จะท า 1st differenceเพ่ือให้ขอ้มูลน่ิง จากนั้นจะหาแบบจ าลอง 
ARIMA ท่ี มีค่ า AIC ต ่ าท่ี สุด  แล้วน า residual จากแบบจ าลองนั้ นมาวิ เคราะห์ความผันผวนในแบบจ าลอง 
GARCH(1,1) เพ่ือวิเคราะห์ความผนัผวนของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น ซ่ึงมีสมการ
ดงัต่อไปน้ี  

 

 

 
 
ก าหนดให้ 

 คือ มูลค่าหน่วยลงทุนของแต่กองทุน ณ เวลา t 
 คือ ค่าคงท่ี 
 คือ ตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือน ณ เวลา t 
 คือ พารามิเตอร์แสดงถึงความแปรปรวนของตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือน ณ เวลา t 
 คือ white noise ณ เวลา t ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็น 0 และความแปรปรวนเท่ากบั 1 
 คือ ความแปรปรวนแบบมีเง่ือนไขของตวัแปรสุ่คลาดเคล่ือน ณ เวลา t 
 คือ ค่าคงท่ี 
 คือ สัมประสิทธ์ิ ARCH จากการประมาณความล่าท่ี 1 
 คือ สัมประสิทธ์ิ GARCH จากการประมาณความล่าท่ี 1 

 
4. ผลการวจิัย 

จากการศึกษาขอ้มูลกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นในช่วง 3 มีนาคม 2557 ถึง 28 กุมภาพนัธ์ 2562 พบว่ามี
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุน่ภายในประเทศไทยในช่วงเวลาดงักล่าวทั้งส้ิน 31 กองทุน จากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน 9 บริษทั และพบว่ากองทุนส่วนใหญ่ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย คือกองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบ้ิลปันผล(KFFLEX-D) จากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน กรุงศรี จ  ากดั ซ่ึงมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิกว่า 2,022 ลา้นบาท (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 11 มี.ค. 62) 

นอกจากน้ี หากจ าแนกประเภทของกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น ตามเกณฑ์ของ AIMC แลว้พบว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนกองทุนทั้งหมดมีนโยการลงทุนแบบ Aggressive Allocation หมายความว่า กองทุนมีการลงทุนในหรือมี
ไวซ่ึ้งหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นตลอดจนการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน โดยลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารทุน 0 -100% ของ
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มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  นัน่คือกองทุนรวมผสมแบบยดืหยุน่จะมีโอกาสไดผ้ลตอบแทนมากกว่ากองทุน
รวมผสมแบบคงท่ี เช่น หากปีใดท่ีเศรษฐกิจเติบโตดีจะมีผลท าให้ตลาดหุ้นพุ่งข้ึนสูงอย่างต่อเน่ือง ผูจ้ดัการกองทุน
แบบยืดหยุ่นสามารถน าเงินของกองทุนไปลงทุนในตลาดหุ้นได้ทั้ งหมด เพราะไม่มีกฎข้อบังคับในการลงทุน
เหมือนกบักองทุนรวมผสมแบบคงท่ีท่ีผูจ้ดัการกองทุนสามารถน าเงินมาลงทุนในตลาดหุ้นไดไ้ม่เกิน 65% เท่านั้น แต่
ทั้งน้ีทั้งนั้น เศรษฐกิจไม่ไดเ้ป็นไปอย่างท่ีคาดหวงัท าให้ตลาดหุ้นถดถอย กองทุนรวมผสมแบบยดืหยุ่นก็สามารถปรับ
ลดการลงทุนในหุ้นลง และเพ่ิมการลงทุนในสัดส่วนของตราสารหน้ีให้มากข้ึนได ้

 
ตารางท่ี 1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกองทุนรวมผสมแบบยดืหยุน่ทั้งหมด 31 กองทุน 

Code นโยบายการ
จ่ายปันผล 

ขนาดกองทุน(บาท) ประเภทกองทุนตาม AIMC สัดส่วนการลงทุน
ในตราสารทุน 

(%) 
TOF มี 1,094,845,405 Aggressive Allocation 91.6 
KT-FLEX ไม่มี 486,587,921 Aggressive Allocation 78.98 
KFSMUL ไม่มี 1,470,467,002 Mid Term General Bond 0 
KFFLEXX-D มี 2,022,430,642 Aggressive Allocation 91.39 
KFFLEX ไม่มี 418,284,247 Aggressive Allocation 93.77 
KFTW2 ไม่มี 792,762,794 Aggressive Allocation 92.37 
K-FEQ ไม่มี 1,923,809,065 Aggressive Allocation 95.67 
TISCOAGF ไม่มี 161,043,361 Aggressive Allocation 50.87 
TISCOFLEX ไม่มี 104,887,215 Aggressive Allocation 91.33 
TCMCSF ไม่มี 156,778,988 Aggressive Allocation 99.27 
SCB2566 ไม่มี 22,445,338 Conservative Allocation 21.69 
SCB2576 ไม่มี 54,720,950 Moderate Allocation 49.14 
SCB2586 ไม่มี 28,110,359 Aggressive Allocation 78.05 
LHFL ไม่มี 67,383,264 Aggressive Allocation 89.65 
FCF ไม่มี 311,368,607 Aggressive Allocation 45.57 
ONE-FAS มี 287,188,739 Aggressive Allocation 83.36 
ONE-PREMIER ไม่มี 51,824,490 Aggressive Allocation 35.44 
FLEXAR ไม่มี 403,979,165 Aggressive Allocation 97.98 
ONE-FLEX ไม่มี 40,626,327 Aggressive Allocation 97.28 
KAF มี 7,640,858 Moderate Allocation 35.68 
HAPPY D5 มี 7,702,922 Aggressive Allocation 59.61 
M-BT มี 259,584,583 Aggressive Allocation 65.31 
Q-PORT มี 74,103,890 Aggressive Allocation 71.98 
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ตารางท่ี 1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกองทุนรวมผสมแบบยดืหยุน่ทั้งหมด 31 กองทุน (ต่อ) 
Code นโยบายการ

จ่ายปันผล 
ขนาดกองทุน(บาท) ประเภทกองทุนตาม AIMC สัดส่วนการลงทุน

ในตราสารทุน 
(%) 

MIF มี 374,215,978 Aggressive Allocation 83.19 
MFX มี 13,675,075 Aggressive Allocation 41.46 
SPOT33S7 ไม่มี 64,756,576 Miscellaneous 66.91 
SPOT33S8 ไม่มี 238,371,081 Miscellaneous 62.32 
SPOT33S9 ไม่มี 167,434,610 Miscellaneous 84.34 
SPOT33S10 ไม่มี 157,954,658 Miscellaneous 66.78 
SPOT33S15 ไม่มี 127,120,539 Miscellaneous 69.33 
ASP_PRIME4 ไม่มี 18,032,415 Miscellaneous 88.2 

 
เม่ือพิจารณาผลตอบแทนของกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุน่กบัเกณฑ์มาตรฐานแลว้พบว่ามีจ  านวนกองทุน

รวมท่ีมีผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทั้ งส้ิน 10 กองทุน ได้แก่  LHFL, TISCOAGF, K-FEQ, KFTW2 , 
TISCOFLEX, Q-PORT, KFFLEX, TCMCSF, SPOT33S9 และ M-BT โดยกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น ท่ี มี
ผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีสูงสุด คือกองทุน LHFL มีผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีอยู่ท่ี 8.121% และกองทุนรวมผสมแบบ
ยดืหยุ่นท่ีมีผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีต ่าสุด คือกองทุน KFFELX-D มีผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีอยูท่ี่ -7.840%  (KFFELX-D 
เป็นกองทุนท่ีมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 1 คร้ังเป็นจ านวนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิ/ก  าไร
สะสม) และผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีของเกณฑม์าตรฐานมีค่าเท่ากบั 3.99% ในส่วนของความผนัผวนของกองทุนรวมท่ี
ใช้ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็นมาตรวดันั้ น พบว่า กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นท่ีมีค่าความผนัผวนต่อปีสูงสุด คือ
กองทุน KFFELX-D มีค่าความผนัผวนต่อปีอยูท่ี่ 17.421% และกองทุนรวมผสมแบบยดืหยุ่นท่ีมีค่าความผนัผวนต่อปี
ต ่าสุด คือกองทุน KFSMUL มีค่าความผนัผวนต่อปีอยู่ท่ี 0.650% ( KFSMUL เป็นกองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนท่ีเน้น
ลงทุนในประเทศในเงินฝากธนาคาร ตราสารหน้ีภาครัฐ สถาบนัการเงินหรือบริษทัเอกชน) ในขณะท่ีความผวัผวน
ของเกณฑม์าตรฐานมีค่าอยูท่ี่ 5.19% ซ่ึงค่อนขา้งต ่ากว่ากองทุนรวมหลายๆกอง 
 
ตารางท่ี 2 สรุปค่าสถิติท่ีส าคญัของกองทุนรวมผสมแบบยดืหยุน่ 

Flexible Fund Average Return (% per year) SD Skewness Kurtosis 

TOF 1.879% 11.953% -3.465 45.599 

KT-FLEX 3.863% 12.318% -0.369 2.943 

KFSMUL 2.408% 0.650% 0.076 4.469 

KFFELX-D -7.840% 17.421% -7.607 99.843 

KFFELX 5.490% 11.338% -0.260 3.015 
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ตารางท่ี 2 สรุปค่าสถิติท่ีส าคญัของกองทุนรวมผสมแบบยดืหยุน่ (ต่อ) 
Flexible Fund Average Return (% per year) SD Skewness Kurtosis 

KFTW2 6.082% 13.190% -0.221 2.917 

K-FEQ 6.132% 12.086% -0.241 2.101 

TISCOAGF 7.864% 11.292% -0.313 3.748 

TISCOFLEX 6.023% 12.229% -0.160 1.853 

TCMCSF 5.412% 13.204% -0.222 2.672 

SCB2566 2.146% 3.949% -0.237 3.122 

SCB2576 3.083% 7.311% -0.209 2.046 

SCB2586 3.971% 11.488% -0.200 1.668 

LHFL 8.121% 12.958% -0.205 3.166 

FCF 2.439% 3.243% -0.399 5.996 

ONE-FAS 2.067% 13.079% -1.084 8.072 

ONE-PREMIER 0.651% 6.244% -0.328 5.677 

FLEXAR 3.553% 12.954% -0.381 3.375 

ONE-FLEX 2.589% 12.639% -0.588 2.862 

KAF 0.781% 7.508% -1.053 6.764 

HAPPY D5 0.770% 13.659% -3.756 50.000 

M-BT 4.458% 11.593% -1.859 17.637 

Q-PORT 5.970% 11.476% -1.900 17.734 

MIF 0.989% 13.782% -1.641 15.696 

MFX 3.310% 11.357% -0.739 4.845 

SPOT33S7 5.354% 10.937% -0.073 3.086 

SPOT33S8 1.181% 11.273% -0.154 3.161 

SPOT33S9 1.440% 11.774% -0.176 2.628 

SPOT33S10 1.398% 11.921% -0.181 2.579 

SPOT33S15 1.353% 11.884% -0.226 2.398 

ASP_PRIME4 1.094% 12.220% -0.406 2.041 
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ในส่วนของการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานดว้ยมาตรวดัประสิทภาพของกองทุนพบว่า จากผลการวิจยัพบว่า
กองทุนท่ีมี Sharpe ratio สูงท่ีสุดคือกองทุนรวม KFSMUL ซ่ึงมีค่าอยูท่ี่  0.94 หมายความว่าทุกๆความเส่ียงทั้งหมด 1 
หน่วย กองทุน KFSMUL จะให้ผลตอบแทน 0.94 หน่วย ทั้งน้ีเม่ือพิจารณากลยทุธการลงทุนพบว่ากองทุน KFSMUL 
มีกลยุทธการลงทุนแบบ Mid-term general bond นั่นคือลงทุนในตราสารหน้ีเกือบ 100% และไม่มีการลงทุนในตรา
สารทุนเลย ท าให้ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าต ่าและส่งผลให้ Sharpe ratio มีค่าสูงท่ีสุด และกองทุนท่ีมี Sharpe ratio 
ต ่าท่ีสุดคือ กองทุนรวม KFFLEX-D ซ่ึงมีค่าอยู่ท่ี -0.55 ทั้งน้ีเน่ืองจากกองทุนรวม KFFLEX-D มีนโยบายการจ่ายปัน
ผลไม่ต ่ากว่า 90% ของก าไรสุทธิ ท าให้ผลตอบแทนเม่ือท่ีเกิดจากส่วนต่างของราคามีค่าต ่ากว่าผลตอบแทนท่ีไม่มี
ความเส่ียงจึงส่งผลให้ Sharpe ratio ติดลบ แต่หากพิจารณาเฉพาะกองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนแบบ Aggressive 
Allocation พบว่ากองทุน TISCOAGF เป็นกองทุนท่ีมีค่า Sharpe Ratio สูงท่ีสุด 

Treynor ratio แสดงถึงอัตราผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมท่ีปรับด้วยค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 
(Systematic Risk) จากการศึกษาพบว่ากองทุนท่ีมี Treynor ratio สูงท่ีสุดคือกองทุนรวม KFSMUL ซ่ึงมีค่าอยูท่ี่  2.39 
หมายความว่าทุกๆความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 1 หน่วย กองทุนรวม KFSMUL จะให้ผลตอบแทน 2.39 หน่วยทั้งน้ีเพ่ือ
พิจารณากลยุทธการลงทุนพบว่ากองทุน KFSMUL มีกลยทุธการลงทุนแบบ Mid-term general bond นัน่คือลงทุนใน
ตราสารหน้ีเกือบ 100% และไม่มีการลงทุนในตราสารทุนเลย ท าให้ค่าเบต้าต ่าและส่งผลให้ Treynor ratio มีค่าสูง
ท่ีสุด และกองทุนท่ีมี Treynor ratio ต ่าท่ีสุดคือ กองทุนรวม KFFLEX-D ซ่ึงมีค่าอยูท่ี่ -0.11 ทั้งน้ีเน่ืองจากกองทุนรวม 
KFFLEX-D มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต ่ากว่า 90% ของก าไรสุทธิ ท าให้ผลตอบแทนเม่ือท่ีเกิดจากส่วนต่างของราคา
มีค่าต ่ากว่าผลตอบแทนท่ีไม่มีความเส่ียงจึงส่งผลให้ Treynor ratio ติดลบ แต่หากพิจารณาเฉพาะกองทุนท่ีมีนโยบาย
การลงทุนแบบ Aggressive Allocation พบว่ากองทุน TISCOAGF เป็นกองทุนท่ีมีค่า Treynor Ratio สูงท่ีสุด 

Jensen’s Alpha แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัราผลตอบแทนท่ีควรจะ
เป็น จากผลการวิจัยผลว่า กองทุนรวมท่ีมีค่าแอลฟ่าสูงท่ีสุดคือ กองทุนรวม LHFL ซ่ึงมีค่าอยู่ท่ี  0.0422 หรือ
หมายความว่า อตัราผลตอบแทนเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนจริงนั้นสูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีควรจะเป็นอยู ่4.22% ส่วนสาเหตุท่ี
กองทุนรวม LHFL มีค่าแอลฟ่าสูงสุดก็เพราะกองทุนรวม LHFL มีค่า Annual Return สูงท่ีสุดนัน่เอง แต่หากพิจารณา
เฉพาะกองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนแบบ Aggressive Allocation พบว่ากองทุน LHFL เป็นกองทุนท่ีมีค่า Treynor 
Ratio สูงท่ีสุด 

Information ratio แสดงถึงความสามารถของกองทุนในการสร้างอตัราผลตอบแทนสูงกว่า benchmark ปรับ
ดว้ยค่า tracking error จากผลการวิจยัพบว่า กองทุนรวมท่ีมี Information Ratio สูงท่ีสุด คือกองทุนรวม TISCOAGF 
ซ่ึงมีค่าอยูท่ี่ 0.58 มากกว่ากองทุนรวม LHFL ท่ีมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียสูงกว่า ทั้งน้ีเพราะผลตอบแทนกองทุนรวม 
TISCOAGF มีความเบ่ียงเบนไปจากดชันีอา้งอิงนอ้ยกว่านั่นเอง แต่หากพิจารณาเฉพาะกองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุน
แบบ Aggressive Allocation พบว่ากองทุน TISCOAGF เป็นกองทุนท่ีมีค่า Infomation Ratio สูงท่ีสุด 

ในส่วนของ Value at Risk จากผลการวิจยัในการค านวณ VaR ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดว้ยวิธี Historical 
Approach พบว่า กองทุนรวม LHFL มีค่า VaR ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ต ่าท่ีสุดอยู่ท่ี -1.36% หมายความว่า ในช่วง
เวลา 1 วนัของกองทุนรวม LHFL มีโอกาส 95% ท่ีจะขาดทุนไม่เกิน 1.36% ส่วนกองทุนรวมท่ีมีค่า VaR ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ต ่าท่ีสุดคือกองทุน KFSMUL มีค่าอยูท่ี่ -0.05% 
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ตารางท่ี 3 ค่าจากการค านวณมาตรวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

Fund Sharpe Treynor Jensen Information VaR at 95% 
TOF 0.0068 0.0011 -0.0158 -0.2608 -0.0101 

KT-FLEX 0.1677 0.0219 0.0000 -0.0381 -0.0132 
KFSMUL 0.9400 2.3894 0.0061 -0.2800 -0.0005 

KFFELX-D -0.5532 -0.1106 -0.1154 -1.9400 -0.0118 
KFFELX 0.3258 0.0413 0.0174 0.0882 -0.0117 
KFTW2 0.3249 0.0426 0.0208 0.1519 -0.0133 
K-FEQ 0.3587 0.0444 0.0220 0.2382 -0.0124 

TISCOAGF 0.5373 0.0694 0.0415 0.5789 -0.0112 
TISCOFLEX 0.3456 0.0424 0.0205 0.2549 -0.0124 

TCMCSF 0.2738 0.0334 0.0125 0.1456 -0.0131 
SCB2566 0.0883 0.0109 -0.0035 -0.7750 -0.0040 

SCB2576 0.1759 0.0213 -0.0003 -0.4711 -0.0077 
SCB2586 0.1892 0.0229 0.0010 -0.0514 -0.0120 

LHFL 0.4880 0.0660 0.0423 0.4759 -0.0136 
FCF 0.1981 0.0314 0.0020 -0.3871 -0.0034 

ONE-FAS 0.0207 0.0028 -0.0187 -0.2871 -0.0130 
ONE-PREMIER -0.1835 -0.0285 -0.0203 -0.8031 -0.0064 

FLEXAR 0.1355 0.0168 -0.0053 -0.0831 -0.0133 
ONE-FLEX 0.0627 0.0081 -0.0134 -0.2091 -0.0136 

KAF -0.1353 -0.0184 -0.0222 -0.8908 -0.0073 
HAPPY D5 -0.0752 -0.0113 -0.0301 -0.3982 -0.0121 

M-BT 0.2296 0.0353 0.0101 -0.0382 -0.0104 
Q-PORT 0.3637 0.0575 0.0258 0.1771 -0.0114 

MIF -0.0587 -0.0083 -0.0294 -0.3865 -0.0133 
MFX 0.1332 0.0187 -0.0026 -0.1862 -0.0111 

SPOT33S9 0.3252 0.0483 0.0194 0.1170 -0.0106 
SPOT33S15 -0.0546 -0.0077 -0.0236 -0.4638 -0.0115 
SPOT33S10 -0.0303 -0.0042 -0.0221 -0.4108 -0.0121 
SPOT33S7 -0.0334 -0.0050 -0.0215 -0.3824 -0.0122 
SPOT33S8 -0.0374 -0.0055 -0.0221 -0.3919 -0.0121 

ASP_PRIME4 -0.0575 -0.0085 -0.0251 -0.5004 -0.0124 
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ในส่วนของการวิเคราะห์ความผนัผวนของกองทุนรวมดว้ยแบบจ าลอง GARCH(1,1) มีสมการความผนัผวน
คือ  

 
 

นัน่หมายความว่าความแปรปรวนของเหตุการณ์ไม่คาดฝัน (ε) แบบมีเง่ือนไข ณ เวลา t ใดๆ จะเก่ียวขอ้งกบั
การเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันและความแปรปรวนใน 1 ช่วงเวลาท่ีแลว้ ซ่ึงผลการวิเคราะห์ความผนัผวนของกองทุน
รวมผสมแบบยดืหยุน่พบว่าGARCH(1,1) มีค่าดงัตารางท่ี 4.3 

 

ตารางท่ี 4 สรุปค่าสัมประสิทธ์ิท่ีไดจ้ากสมการความผนัผวน GARH(1,1) 
Fund  (C)  (Resid(-1)^2)  (GARCH(-1)) 

LHFL 0.000069 0.044367 0.944345 
TISCOAGF 0.002215 0.083773 0.903773 
K-FEQ 0.004375 0.053949 0.930422 
KFTW2 0.008707 0.084620 0.887279 
TISCOFLEX 0.000958 0.057468 0.932279 
Q-PORT 0.000076 0.195163 0.816707 
KFFLEX 0.000673 0.090695 0.891286 
TCMCSF 0.000453 0.057440 0.937651 
SPOT33S9 0.000072 0.067128 0.914111 
M-BT 0.000461 0.139744 0.854932 
SCB2586 0.000054 0.060557 0.932728 
KT-FLEX 0.000025 0.080600 0.922100 
FLEXAR 0.001064 0.080683 0.910524 
MFX 0.000001 0.165614 0.865454 
SCB2576 0.000018 0.067510 0.928066 
ONE-FLEX 0.000354 0.062809 0.921293 
FCF 0.000004 0.010244 0.902040 
KFSMUL 0.000001 0.144012 0.833908 
SCB2566 0.000007 0.110099 0.887971 
ONE-FAS 0.000057 0.143656 0.864387 
TOF 0.009225 0.605530 -0.017118 
SPOT33S10 0.000072 0.084583 0.901148 
SPOT33S7 0.000089 0.062313 0.913581 
SPOT33S8 0.000073 0.066849 0.914341 
SPOT33S15 0.000073 0.104837 0.876037 
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ตารางท่ี 4 สรุปค่าสัมประสิทธ์ิท่ีไดจ้ากสมการความผนัผวน GARH(1,1) (ต่อ) 
Fund  (C)  (Resid(-1)^2)  (GARCH(-1)) 

ASP_PRIME4 0.000358 0.112024 0.799309 
MIF 0.000154 0.070024 0.922160 
KAF 0.002472 0.063026 0.621325 
HAPPY D5 0.002976 -0.004170 0.587897 
ONE-PREMIER 0.000052 0.203616 0.790358 
KFFLEX-D 0.002033 1.873964 0.087154 
 

และเม่ือน า GARCH(1,1) น้ีมาพยาการณ์อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมผสมแบบยดืหยุน่พบว่ากองทุน
รวม KFSMUL มีค่า Root Mean Square Error (RMSE) นอ้ยท่ีสุดมีค่าเท่ากบั 0.002562 นั่นคือ GARCH(1,1) สามารถ
พยากรณ์อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม KFSMUL ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีเน้นลงทุนในตราสารหน้ีและไม่มีการลงทุน
ในตราสารทุนเลย เราอาจสรุปไดว้่า GARCH(1,1)  พยากรณ์อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นท่ีมี
ความผนัผวนต ่าดีกว่ากองทุนท่ีมีความผนัผวนสูง ส่วนกองทุนท่ีมีค่า RSME สูงท่ีสุดคือ KFTW2 มีค่า RSME อยู ่
0.516205 ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนแบบ Aggressive ลงทุนในตราสารทุนกว่า ร้อยละ 92.37 

 

ตารางท่ี 5 ค่า RSME ท่ีเกิดจากการพยากรณ์อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมดว้ยสมการ GARH(1,1) 
Fund RMSE Fund RMSE 
LHFL 0.049278 FCF 0.05061 

TISCOAGF 0.172417 KFSMUL 0.002562 
K-FEQ 0.39862 SCB2566 0.013749 
KFTW2 0.516205 ONE-FAS 0.042864 

TISCOFLEX 0.215272 TOF 0.098162 
Q-PORT 0.037867 SPOT33S10 0.032721 
KFFLEX 0.14633 SPOT33S7 0.034659 
TCMCSF 0.213498 SPOT33S8 0.037951 

SPOT33S9 0.039223 SPOT33S15 0.028728 
M-BT 0.07131 ASP_PRIME4 0.044144 

SCB2586 0.053047 MIF 0.047155 
KT-FLEX 0.051279 KAF 0.043325 
FLEXAR 0.229246 HAPPY D5 0.029435 

MFX 0.076748 ONE-PREMIER 0.033286 
Fund RMSE Fund RMSE 

SCB2576 0.030783 KFFLEX-D 0.040787 
ONE-FLEX 0.107152 - - 
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 จากการจดัอนัดบัของ Morningstar จะอา้งอิงผลตอบแทนท่ีปรับดว้ยความเส่ียง MRAR (Morningstar risk-
adjusted returns) ซ่ึงกองทุนท่ีจะมีเรตต้ิงนั้ นจะต้องมีผลการด าเนินงานต่อเน่ืองอย่างน้อย 36 เดือน (3 ปี) และจะ
เปรียบเทียบกนัเฉพาะกองทุนในกลุ่มเดียวกนัเท่านั้นซ่ึงการจดัอนัดบัจะแบ่งกลุ่มโดยอา้งอิงการกระจายตวัแบบระฆงั
คว  ่า ซ่ึงการจดัอนัดบัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นพบว่าจ านวนดาวท่ีไดรั้บแปรผนัตรงกบัค่า
จากมาตรวัดผลการด าเนินงานของกองทุน กล่าวคือหากมาตรวัดมีค่าสู ง จ  านวนดาวก็จะยิ่งสูงด้วย กองทุน 
TISCOAGF, กองทุน M-BT และกองทุน ONE-FAS ไดรั้บการจดัอนัดบัเป็นกองทุน 5 ดาว เช่นกองทุน TISCOAGF 
เป็นกองทุนท่ีมี Sharpe Ratio, Treynor Ratio และ Information Ration สูง ส่วนอีกหน่ึงกองทุนท่ีมีผลการด าเนินงานท่ี
ดี คือ กองทุน LHFL ก็ไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็นกองทุน 4 ดาวจาก Morningstar 
 

ตารางท่ี 6 ผลการจดัอนัดบักองทุนรวมผสมแบบยดืหยุน่จาก Morningstar  
Fund MorningStar Rating Fund MorningStar Rating 

TISCOAGF  KFFLEX-D 

M-BT  SCB2586 

ONE-FAS  KT-FLEX 

LHFL  SCB2576 

Q-PORT  ONE-FLEX 

KFFLEX  FCF 

TCMCSF  SCB2566 

MFX  FLEXAR 

KFSMUL  ONE-PREMIER 

HAPPY D5  SPOT33S9 - 
K-FEQ  SPOT33S10 - 
KFTW2  SPOT33S7 - 

TISCOFLEX  SPOT33S8 - 
TOF  SPOT33S15 - 
MIF  ASP_PRIME4 - 
KAF  - - 

 

5. การอภปิรายผล 
หัวขอ้น้ีอาจมีหรืออาจรวมอยู่ในหัวขอ้ท่ี 4. ผลการวิจยั หรือรวมในหัวขอ้ต่อไปคือ บทสรุป ก็ได ้ หัวขอ้น้ี

เป็นการอภิปรายหรือวิจารณ์ผลท่ีไดจ้ากการวิจยั โดยอาจมีการเปรียบเทียบกับทฤษฎีหรืองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีได้
อา้งอิงถึงก่อนหนา้น้ีว่าสอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนัอยา่งไร   
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาอตัราผลตอบแทนและความผนัผวนของกองทุนรวมผสมแบบยดืหยุ่นทั้งหมด 

31 กองทุน ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนแบบ Aggressive Allocation 21 กองทุน และนโยบายอ่ืนๆ 10 
กองทุน พบว่า กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นท่ีมีผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีสูงสุด คือกองทุน LHFL มีผลตอบแทนเฉล่ีย
ต่อปีอยู่ท่ี 8.121% และกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นท่ีมีผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีต ่ าสุด คือกองทุน KFFELX-D มี
ผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีอยูท่ี่ -7.840% ในส่วนของความผนัผวนของกองทุนรวมพบว่ากองทุนรวมผสมแบบยดืหยุน่ท่ีมี
ค่าความผนัผวนต่อปีสูงสุด คือกองทุน KFFELX-D มีค่าความผนัผวนต่อปีอยู่ท่ี 17.421% และกองทุนรวมผสมแบบ
ยดืหยุน่ท่ีมีค่าความผนัผวนต่อปีต ่าสุด คือกองทุน KFSMUL มีค่าความผนัผวนต่อปีอยูท่ี่ 0.650% 

จากผลการวิเคราะห์ความสามารถในการด าเนินงานของกองทุนดว้ยมาตรวดัต่างๆพบว่า กองทุนท่ีมี Sharpe 
ratio สูงท่ีสุดคือกองทุนรวม KFSMUL ซ่ึงมีค่าอยู่ท่ี  0.94 และกองทุนท่ีมี Sharpe ratio ต ่าท่ีสุดคือ กองทุนรวม 
KFFLEX-D ซ่ึงมีค่าอยูท่ี่ -0.55 กองทุนท่ีมี Treynor ratio สูงท่ีสุดคือกองทุนรวม KFSMUL ซ่ึงมีค่าอยู่ท่ี  2.39 กองทุน
ท่ีมี Treynor ratio ต ่าท่ีสุดคือ กองทุนรวม KFFLEX-D ซ่ึงมีค่าอยู่ท่ี -0.11 กองทุนรวมท่ีมีค่า Jensen’s Alpha สูงท่ีสุด
คือ กองทุนรวม LHFL ซ่ึงมีค่าอยูท่ี่ 0.0422 และกองทุนรวมท่ีมีค่าแอลฟ่าต ่าท่ีสุดคือ กองทุนรวม KFFLEX-D ซ่ึงมีค่า
อยูท่ี่ -0.11543 กองทุนรวมท่ีมี Information Ratio สูงท่ีสุด คือกองทุนรวม TISCOAGF ซ่ึงมีค่าอยู่ท่ี 0.58 และกองทุน
รวมท่ีมี Information Ratio ต ่าท่ีสุด คือกองทุนรวม KFFLEX-D ซ่ึงมีค่าอยู่ท่ี -1.94 กองทุนรวม LHFL มีค่า VaR ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ต ่าท่ีสุดอยูท่ี่ -1.36% หมายความว่า ส่วนกองทุนรวมท่ีมีค่า VaR ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ต ่า
ท่ีสุดคือกองทุน KFSMUL มีค่าอยูท่ี่ -0.05% และพบว่ามาตรวดัต่างๆให้ผลเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

จากการวิเคราะห์ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมด้วยแบบจ าลองทางสถิ ติ 
GARCH(1,1) พบว่าแบบจ าลองมีความสามารถในการวิเคราะห์และพยากรณ์ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนได ้โดย
เม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนของกองทุนรวมพบว่าไดรั้บผลกระทบจาก GARCH effect มากกว่า ARCH effect และ
เม่ือพยากรณ์อตัราผลตอบแทนดว้ย GARCH(1,1) แลว้พบว่ากองทุนรวมท่ีมี RMSE ต ่าท่ีสุดคือกองทุนรวม KFSMUL 
มีค่าเท่ากับ 0.002562 และกองทุนท่ีมีค่า RSME สูงท่ีสุดคือKFTW2 มีค่า RSME อยู่ 0.516205 จึงสรุปได้ว่า 
GARCH(1,1) สามารถพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นท่ีมีความผนัผวนต ่าได้ดีกว่า
กองทุนท่ีมีความผนัผวนสูง 

ในงานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมผสมแบบยดืหยุน่ดว้ย
มาตรวดัต่างๆและวิเคราะห์ความผนัผวนของกองทุนรวมดว้ยแบบจ าลองทางสถิติ GARCH(1,1) ซ่ึงมีขอ้จ ากดัต่างๆท่ี
งานวิจยัน้ีไม่ไดค้รอบคลุม จึงมีขอ้เสนอแนะส าหรับงานวิจยัต่อๆไป ดงัน้ี 

1. ผลตอบแทนท่ีน ามาใขเ้ป็นขอ้มูลในงานวิจยัน้ีคือส่วนต่างราคาซ้ือและราคาขายเท่านั้น มิไดพิ้จารณาถึง
ผลตอบแทนในรูปอ่ืนๆ เช่น เงินปันผลแต่อย่างใด แต่กองทุนรวมทั้ง 31 กองทุนนั้นมีทั้งกองทุนรวมท่ีปันผลและไม่
ปันผล ดงันั้นผลตอบแทนท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ีของบางกองทุนอาจจะยงัไม่ใช่ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง ในคร้ังต่อไปผูว้ิจยั
ควรพิจารณาเงินปันผลในการค านวณผลตอบแทนดว้ย 

2. งานวิจัยน้ีใช้แบบจ าลองทางสถิติ GARCH(1,1) ในการวิเคราะห์และพยากรณ์ความผนัผวนของ
ผลตอบแทนของกองทุนโดยมิไดค้  านึงถึงการหาแบบจ าลองท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการวิเคราะห์ความผนัผวนดว้ยกา ร
พิจารณา Akaike information criterion ต ่าท่ีสุดหรือ Schwars criterionใน GARCH(p,q) ต่างๆ และไม่ได้ค  านึงถึง 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  524 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

leverage effect ในงานวิจยัคร้ังต่อไปผูว้ิจยัควรพิจารณาในหัวขอ้ดงักล่าวดว้ยเพ่ือให้ไดแ้บบจ าลองท่ีมีความแม่นย  า
มากยิง่ข้ึน รวมทั้งไม่ไดพิ้จารณาปัจจยัภายนอกท่ีอาจส่งผลต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยของกองทุน 
 

กติตกิรรมประกาศ  
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ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมพร ป่ันโภชา และรองศาสตราจารย ์ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมท่ีไดก้รุณาให้ค  าปรึกษาแนะน าแนวทางอนัเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้อิสระ รวมทั้งการ
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ลดัดาวรรณ อาจพรม (2556) การประมาณค่าความผนัผวนและการพยากรณ์มูลค่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาว (การศึกษา

คน้ควา้อิสระ, มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 
สมาคมบริษทัจดัการลงทุน AIMC (Association of Investment Management Companies) จาก 

http://www.thaimutualfund.com/AIMC/index.jsp 
วรรณภา สิทธิโห (2558) เปรียบเทียบผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมอีทีเอฟและกองทุนรวมเปิดตราสาร

ทุนท่ีลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (การคน้ควา้อิสระ, มหาวิทยาลยักรุงเทพ) 
อรสิริ แซ่วอ่ง (2559) การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ(RMF) บริษทั

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมบวัหลวง จ ากดั (สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์) 
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท าก าไรจากการสร้างกระแสเงนิสดของ EMA , MACD และ RSI 
บนระบบเทรด Grid Trading System ในตลาด FOREX 

Comparing Profitability of Cash Flow Generated from EMA, MACD, and RSI Trading System 
on Grid Trading System in the Foreign Exchange Market 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือประเมินและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการสร้างกระแสเงินสดของเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิเคราะห์ทางเทคนิค EMA, MACD, และ RSI บนระบบเทรด Grid Trading System ท่ีเป็นระบบการวางเงิน
เพ่ือสร้างกระแสเงินสดท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย วิธีก ารจ าลองสถานการณ์กระท าบน Strategy Tester ของ
โปรแกรม MetaTrader4 โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ ราคาปิดราย 1 ชัว่โมง บนอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ระหว่าง
คู่สกุลเงิน AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, USD/CAD  และ USD/CHF ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 
ถึง วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561  

จากผลการศึกษาพบว่าระบบเทรด MACD สามารถสร้างอตัราผลตอบแทนจากกระแสเงินสดในระบบ Grid 
Trading System ไดม้ากกว่า ระบบเทรด EMA และ RSI และระบบเทรด EMA ไม่สามารถสร้างอตัราผลตอบแทนจาก
กระแสเงินสดในระบบ Grid Trading System ไดม้ากกว่า ระบบเทรด RSI 
ค าส าคญั: กระแสเงินสด, Grid Trading System, อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 

ABSTRACT 
The objective of this study is to evaluate and analyze the efficiency and profitability of Cash Flow 

generated from EMA, MACD, and RSI Trading System on Grid Trading System, which is one of the most popular 
money management strategy in trading nowadays. The simulation method is operated on Strategy Tester function 
on MetaTrader4 by using secondary data of close prices of the foreign exchange rates, AUD/USD,  EUR/USD, 
GBP/USD, NZD/USD, USD/CAD and USD/CHF, on 1 hour chart from 1 January 2018 to 28 December 2018. 

The results show that the MACD method generates higher returns from Cash Flow in Grid Trading 
System than EMA method and RSI method, and EMA method cannot generates higher returns from Cash Flow in 
Grid Trading System than RSI method. 
Keywords:  Cash Flow, Grid Trading System, Foreign Exchange Rate 
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1. บทน า 
ปัจจุบนัตลาดอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเขา้มามีส่วนอย่างมากในดา้นธุรกิจและการลงทุน ท าให้

ตลาดอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีขนาดใหญ่ ครอบคลุมทั่วทั้งโลก เน่ืองจากธุรกิจหลายๆ ประเภท
โดยเฉพาะธุรกิจส่งออกหรือน าเขา้ตอ้งใชส้กุลเงินต่างประเทศในการท าธุรกิจ ดงันั้นตลาดอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ หรือ FOREX จึงมีนกัลงทุนสนใจและอยูใ่นตลาดมากมาย 

ในการวิเคราะห์หลกัทรัพยต่์างๆ สามารถท าไดด้ว้ย 2 วิธีหลกั คือ การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน (Fundamental 
Analysis) และ การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)  การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานเป็นแนวทางวิเคราะห์ปัจจยั
ต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อหลักทรัพยน์ั้น เช่น ภาวะเศรษฐกิจระดบัมหภาค ภาวะเศรษฐกิจระดบัจุลภาค หรือผลการ
ด าเนินงานในแต่ละบริษทั เป็นตน้ เพ่ือน ามาใชใ้นการประเมินราคาท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพย ์และการวิเคราะห์ทาง
เทคนิคเป็นแนวทางการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของราคา ปริมาณการซ้ือขาย และสัญญาณทางเทคนิค เพ่ือน ามาหา
แนวโนม้การเคล่ือนไหวของราคา และเป็นเคร่ืองมือช่วยตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้น 

การวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค (Technical Analysis) เป็นการศึกษาขอ้มูลราคา และปริมาณการซ้ือขายจาก
อดีต เพ่ือประเมินหาความเป็นไปไดใ้นอนาคต ดงันั้นจึงตอ้งตั้งอยูบ่นสมมติฐาน 3 ประการ 

1. พฤติกรรมของราคาหลักทรัพย์ในอดีต สะท้อนข่าวสาร ความคาดหวงั และความต้องการของ
หลกัทรัพยท์ั้งหมดแลว้ 

2. ราคาของหลักทรัพยเ์คล่ือนไหวอย่างมีแนวโน้ม และจะยงัอยู่ในแนวโน้มเดิมตลอดจนกระทั่งมี
เหตุการณ์ใดๆ มาเปล่ียนแปลงแนวโนม้ 

3. พฤติกรรมการลงทุนของผูล้งทุนในตลาดคือพฤติกรรมเดิมหรือคลา้ยคลึงพฤติกรรมการลงทุนในอดีต 
นกัลงทุนท่ีเขา้มาลงทุนในตลาดการเงิน ทั้งตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดอนุพนัธ์ ตลาดอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ หรือตลาดอ่ืนๆ ย่อมมีกลยุทธ์ในการลงทุนท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละคน บางคนก็ประสบความส าเร็จ 
บางคนไม่ประสบความส าเร็จ ลม้เหลว ขาดทุนจนตอ้งออกจากตลาดไป  

ดงันั้นในตลาดอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีมีปัจจยักระทบจากทัว่ทุกมุมโลก มีความผนัผวนมาก 
จึงยากท่ีจะใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยปัจจยัพ้ืนฐาน ท าให้การวิเคราะห์ดว้ยปัจจยัทางเทคนิคนั้นมีความเหมาะสมกบัตลาด
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมากกว่า ดงันั้นการสร้างระบบเทรด (Trading System) จึงมีความส าคญัส าหรับ
นกัลงทุนท่ีเขา้มาลงทุนในดา้นการควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัต ่า และมีผลก าไรไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการสร้างกระแสเงินสด ดว้ยการวดัผลตอบแทนท่ีสร้างจากเคร่ืองมือทางเทคนิค 

คือ Exponential Moving Average (EMA), Moving Average Convergence Divergence (MACD),  Relative Strenght 
Index (RSI)  บนระบบ Grid Trading System ระหว่างคู่สกุลเงิน Australian Dollar to US Dollar (AUD/USD), EURO 
to US Dollar (EUR/USD), British Pound to US Dollar (GBP/USD), New Zealand Dollar to US Dollar (NZD/USD), 
US Dollar to Canadian Dollar (USD/CAD) และ US Dollar to Swiss Franc (USD/CHF) ในตลาดอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ FOREX 
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3. การด าเนินการวจิัย 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลจะน าข้อมูลมาท า Backtest โดยใช ้Indicators ทั้งหมด คือ EMA, MACD และ RSI มา

สร้างระบบเทรด ในระบบ Grid Trading System ดว้ยวิธีเขียนเง่ือนไขของ Expert Advisor ในโปรแกรม MetaTrader4 
โดยให้ระบบเป็นไปตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. การสร้าง Grid Level 
สร้าง Grid ข้ึนมาทั้งหมด 10 ขั้น โดยตั้ ง Grid Level 0 ท่ี ราคาต ่าสุดของอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินนั้ นๆ

ในช่วง 3 ปีก่อนหน้า และตั้ง Grid Level ถดัไป โดยน า ราคาปิดสูงสุดยอ้นหลงั 3 ปี และ ราคาปิดต ่าสุดยอ้นหลงัสาม
ปี รวมกนัแลว้ หาร 10 แลว้วางแต่ละ Level เท่าๆ กนั 

2. ก าหนดกรอบการลงทุน 
ท าการเปิดสถานะซ้ือ ณ Grid Level ปัจจุบนั ทนัทีเม่ือ Indicators แต่ละตวัส่งสัญญาณให้ซ้ือ และท าการปิด

สถานะซ้ือ ณ Grid Level ปัจจุบนัทนัทีเม่ือ Indicators ส่งสัญญาณให้ขาย โดยมีเง่ือนไขคือ 
2.1  การเปิดสถานะซ้ือ จะเปิดสูงสุดไม่เกิน 10 สถานะ 
2.2  การเปิดสถานะซ้ือท่ี 2,3,4, ... ,10 จะไม่เปิดท่ี Grid Level สูงกว่าหรือเท่ากบั สถานะก่อนหนา้ จะเปิดท่ี 

Grid Level ต ่ากว่าสถานะก่อนหนา้เท่านั้น 
2.3 การเปิดสถานะซ้ือท่ี 2,3,4, ... ,10 จะไม่รวม สถานะ กนั 
2.4 การปิดสถานะซ้ือ จะท าต่อเม่ือเกิดสัญญาณขายจากเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเท่านั้น ไม่มี Stop 

Loss 
2.5 การปิดสถานะซ้ือ จะปิดท่ี Grid Level ท่ีสูงกว่า Grid Level ท่ีท  าการเปิดไวเ้ท่านั้น 
2.6 การปิดสถานะซ้ือ จะปิดจาก สถานะ ท่ีเปิดล่าสุดก่อน หรือ เป็นแบบ Last In First Out (LIFO) 
3. ก าหนดเง่ือนไขการเขา้ซ้ือ และเง่ือนไขในการขายออก  
จะใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค (Indicators) มาก าหนดจุดเขา้ซ้ือและขายออก โดยแต่ละ Indicators จะมี

เง่ือนไขดงัน้ี 
3.1 Exponential Moving Average Method 
EMA 5 ตดักับ EMA 13 ข้ึนไปเป็นสัญญาณซ้ือท่ี Grid Level ปัจจุบนั และ เป็นสัญญาณขายท่ี Grid Level 

ปัจจุบนั เม่ือ EMA 5 ตดั EMA 13 ลง 
3.2 MACD Method 
MACD Line ตดั Signal Line ข้ึน เป็นสัญญาณซ้ือท่ี Grid Level ปัจจุบนั และ เป็นสัญญาณขายเม่ือ MACD 

Line ตดั Signal Line ลง  
3.3 RSI Method 
RSI ลงไปแตะท่ีระดบั 30 เป็นสัญญาณซ้ือท่ี Grid Level ปัจจุบนั และ เป็นสัญญาณขายเม่ือ RSI ข้ึนไปแตะ

ท่ีระดบั 70 
เขียนเง่ือนไขทั้งหมด เป็นภาษา MetaQuote Language 4 และน าไปใช้ Backtest ใน Strategy Tester ของ 

MetaTrader4 จากนั้ นเก็บรวบรวมผลจาก MetaTrader4 แล้วท าการเปรียบเทียบ ผลประกอบการ โดยให้ อัตรา
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ผลตอบแทน เป็นมาตรวดัท่ีจะน ามาเปรียบเทียบ โดยสถานะซ้ือท่ีคงคา้งไวจ้ะไม่ถูกน ามาคิดรวมในอตัราผลตอบแทน 
เน่ืองจากเป็นสถานะท่ีรอปิดในระบบเทรดต่อไปและจะไม่มีการเพ่ิมเงินลงทุน ดงันั้นจึงน าผลรวมของกระแสเงินสด
ท่ีสร้างไดม้าค านวณเป็นอตัราผลตอบแทนเท่านั้น 

ค านวณหาอตัราผลตอบแทนจากสูตร  
  (3.1) 

โดยท่ี   คือ สญัญานทางเทคนิคในแต่ละแบบ 
   คือ เดือนท่ีค านวณ 
   คือ มูลค่าเงินลงทุนคงเหลือ ณ ส้ินปีท่ี  

   คือ มูลค่าเงินลงทุนคงเหลือ ณ ส้ินปีท่ี  

จากนั้ นน าอตัราผลตอบแทนท่ีค านวณไดจ้ากการใช้สัญญาณทางเทคนิคทั้ง 3 รูปแบบมาเปรียบเทียบกัน
ระหว่างอตัราผลตอบแทนจากการใชส้ัญญาณทางเทคนิคทั้ง 2 รูปแบบท่ีเหลือ 

   (3.2) 

โดยท่ี  คือผลต่างระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีค านวณได้จากการใช้สัญญาณในแต่ละรูปแบบ กับ
อตัราผลตอบแทนท่ีค านวณไดจ้ากการใชส้ัญญาณรูปแบบอ่ืน ในแต่ละคู่สกุลเงิน 

น าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาทดสอบว่าผลตอบแทนจากกระแสเงินสดจากการใช้สัญญาณทาง
เทคนิคทั้ง 3 รูปแบบ สามารถสร้างผลตอบแทนจากกระแสเงินสดไดม้ากกว่าสัญญาณทางเทคนิคแบบอ่ืนๆ หรือไม่
โดยการทดสอบน้ีใชก้ารค านวณทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และ 99% 

โดยมีสมมติฐานในการทดสอบคือ 

1. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบเทรด MACD กบัระบบเทรด MA 

2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบเทรด MACD กบั RSI 

3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบเทรด EMA กบั RSI 
สมมติฐานหลกั 
       (3.3) 

เพ่ือทดสอบว่าการใชร้ะบบเทรด  ไม่สามารถสร้างอตัราผลตอบแทนจากกระแสเงินสดไดม้ากกว่าระบบ 
เทรด  ในตลาด FOREX ราย 1 ชัว่โมง 

สมมติฐานทางเลือก 
      (3.4) 

เพ่ือทดสอบว่าการใชร้ะบบเทรด  สามารถสร้างอตัราผลตอบแทนจากกระแสเงินสดไดม้ากกว่าระบบเทรด 
 ในตลาด FOREX ราย 1 ชัว่โมง 

โดยใช ้Matched Pairs t-test เป็นสถิติทดสอบ 

        (3.5) 
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โดย    คือ ค่าเฉล่ียของ  
   คือ ค่าทดสอบสมมติฐาน ในท่ีน้ี เท่ากบั 0 
  คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ  

  คือ จ  านวนขอ้มูล 
จากนั้นน าค่าท่ีไดท้ั้ง 3 ค่าไปเปรียบเทียบกบัค่าวิกฤต (t-Critical) ท่ีระดบันยัส าคญั 01.0  และ 05.0

โดยท าการปฏิเสธสมตติฐานหลัก  เม่ือค่า  ท่ีได้จากการค านวณมีค่ามากกว่าค่าวิกฤตท่ีระดับ
นยัส าคญั 01.0  และ 05.0  
 

4. ผลการวจิัย 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท าก าไรของระบบเทรด EMA , MACD และ RSI บนระบบเทรด Grid 

Trading System ในตลาดอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ FOREX ดว้ยโปรแกรม MetaTrader4 คร้ังน้ี ไดผ้ล
การศึกษาดงัน้ี 

4.1 ผลการจ าลองระบบเทรด 
ตารางท่ี 4.1 อตัราผลตอบแทนของกระแสเงินสดจากการจ าลองระบบเทรด EMA ใน Grid Trading System 
คู่สกุลเงิน เงินลงทุนเร่ิมตน้ (Ct-1) เงินลงทุน ณ วนัสุดทา้ย (Ct) อตัราผลตอบแทน (ln(Ct/Ct-1)) 
AUD/USD 10000 10929.26 8.8859% 
EUR/USD 10000 11141.76 10.8115% 
GBP/USD 10000 11529.19 14.2297% 
NZD/USD 10000 10993.85 9.4751% 
USD/CAD 10000 12003.5 18.2613% 
USD/CHF 10000 12015.64 18.3624% 

 
จากตารางท่ี 4.1 แสดงอตัราผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการจ าลองระบบเทรด EMA ใน Grid Trading System โดย

การใช้ Strategy Tester ท าการ Backtest ในโปรแกรม MetaTrader4 พบว่า ระบบเทรด EMA สามารถสร้างผลก าไร
จากกระแสเงินสดได ้ 

สูงท่ีสุด  18.3624% ในการเทรดในคู่สกุลเงิน USD/CHF 
  รองลงมาคือ  18.2613% ในการเทรดในคู่สกุลเงิน USD/CAD 
    14.2297% ในการเทรดในคู่สกุลเงิน GBP/USD 
    10.8115% ในการเทรดในคู่สกุลเงิน EUR/USD 
    9.4751%   ในการเทรดในคู่สกุลเงิน NZD/USD 
  และต ่าท่ีสุด 8.8559%   ในการเทรดในคู่สกุลเงิน AUD/USD 
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ตารางท่ี 4.2 อตัราผลตอบแทนของกระแสเงินสดจากการจ าลองระบบเทรด MACD ใน Grid Trading System 
คู่สกุลเงิน เงินลงทุนเร่ิมตน้ (Ct-1) เงินลงทุน ณ วนัสุดทา้ย (Ct) อตัราผลตอบแทน (ln(Ct/Ct-1)) 
AUD/USD 10000 11280.62 12.0501% 
EUR/USD 10000 11282.87 12.0701% 
GBP/USD 10000 11662.57 15.3799% 
NZD/USD 10000 11092.32 10.3668% 
USD/CAD 10000 12107.14 19.1210% 
USD/CHF 10000 12340.33 21.0288% 

 
จากตารางท่ี 4.2 แสดงอตัราผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการจ าลองระบบเทรด MACD ใน Grid Trading System 

โดยการใช ้Strategy Tester ท าการ Backtest ในโปรแกรม MetaTrader4 พบว่า ระบบเทรด MACD สามารถสร้างผล
ก าไรจากกระแสเงินสดได ้ 
 สูงท่ีสุด  21.0288% ในการเทรดในคู่สกุลเงิน USD/CHF 
  รองลงมาคือ  19.1210% ในการเทรดในคู่สกุลเงิน USD/CAD 
    15.3799% ในการเทรดในคู่สกุลเงิน GBP/USD 
    12.0701% ในการเทรดในคู่สกุลเงิน EUR/USD 
    12.0501% ในการเทรดในคู่สกุลเงิน AUD/USD  
  และต ่าท่ีสุด 10.3668% ในการเทรดในคู่สกุลเงิน NZD/USD 
 

ตารางท่ี 4.3 อตัราผลตอบแทนของกระแสเงินสดจากการจ าลองระบบเทรด RSI ใน Grid Trading System 
คู่สกุลเงิน เงินลงทุนเร่ิมตน้ (Ct-1) เงินลงทุน ณ วนัสุดทา้ย (Ct) อตัราผลตอบแทน (ln(Ct/Ct-1)) 
AUD/USD 10000 11300.86 12.2294% 
EUR/USD 10000 10830.96 7.9824% 
GBP/USD 10000 10864.59 8.2924% 
NZD/USD 10000 10698.42 6.7511% 
USD/CAD 10000 11856.29 17.0273% 
USD/CHF 10000 11719.61 15.8678% 
 

จากตารางท่ี 4.3 แสดงอตัราผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการจ าลองระบบเทรด RSI ใน Grid Trading System โดย
การใช ้Strategy Tester ท าการ Backtest ในโปรแกรม MetaTrader4 พบว่า ระบบเทรด RSIสามารถสร้างผลก าไรจาก
กระแสเงินสดได ้ 

สูงท่ีสุด  17.0273% ในการเทรดในคู่สกุลเงิน USD/CAD 
  รองลงมาคือ  15.8678% ในการเทรดในคู่สกุลเงิน USD/CHF 
    12.2294% ในการเทรดในคู่สกุลเงิน AUD/USD 
    8.2924%   ในการเทรดในคู่สกุลเงิน GBP/USD 
    7.9824%   ในการเทรดในคู่สกุลเงิน EUR/USD 
  และต ่าท่ีสุด 6.7511%   ในการเทรดในคู่สกุลเงิน NZD/USD 
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4.2 การทดสอบประสิทธิภาพของระบบเทรด 
 น าขอ้มูลท่ีรวบรวมมา ค านวณหาค่าสถิติเพ่ือท าการทดสอบสมมติฐาน 
 4.2.1  เปรียบเทยีบประสิทธิภาพการสร้างกระแสเงินสดของระบบเทรด MACD และ EMA  

 สมมติฐานหลกั 

 
เพ่ือทดสอบว่าการใชร้ะบบเทรด MACD ไม่สามารถสร้างอตัราผลตอบแทนจากกระแสเงินสดไดม้ากกว่า

ระบบเทรด EMA ในตลาด FOREX ราย 1 ชัว่โมง ภายในระบบเทรด Grid Trading System 
 สมมติฐานทางเลือก 

 
เพ่ือทดสอบว่าการใช้ระบบเทรด  MACD สามารถสร้างอตัราผลตอบแทนจากกระแสเงินสดได้มากกว่า

ระบบเทรด EMA ในตลาด FOREX ราย 1 ชัว่โมง ภายในระบบเทรด Grid Trading System 
 
ตารางท่ี 4.4 ผลทางสถิติ เปรียบเทียบระหว่างระบบ MACD และ MA 

D-Stat for MACD and MA

AUD/USD 3.1643%

EUR/USD 1.2585%

GBP/USD 1.1502%

NZD/USD 0.8917%

USD/CAD 0.8597%

USD/CHF 2.6664%

Mean 1.6651%

Standard Deviation 0.9062%

t-Stat 4.50092587

Degree of Freedom 5  
 

จากตารางท่ี 4.4 ค่าสถิติท่ีได ้4.50092587 มีค่ามากกว่าค่าวิกฤต 3.336493 ท่ีระดบันยัส าคญั 01.0  และ 
มากกว่าค่าวิกฤต 2.015048 ท่ีระดบันยัส าคญั 05.0  ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั  หรือสามารถสรุปไดว้่า 
การใชร้ะบบเทรด MACD สามารถสร้างอตัราผลตอบแทนจากกระแสเงินสดไดม้ากกว่าระบบเทรด  EMA ในตลาด 
FOREX ราย 1 ชัว่โมง ภายในระบบเทรด Grid Trading System ไดอ้ย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบันัยส าคญั 01.0  และ 

05.0  
4.2.2  เปรียบเทยีบประสิทธิภาพการสร้างกระแสเงินสดของระบบเทรด MACD และ RSI 

สมมติฐานหลกั 

 
เพ่ือทดสอบว่าการใชร้ะบบเทรด MACD ไม่สามารถสร้างอตัราผลตอบแทนจากกระแสเงินสดไดม้ากกว่า

ระบบเทรด RSI ในตลาด FOREX ราย 1 ชัว่โมง ภายในระบบเทรด Grid Trading System 
 สมมติฐานทางเลือก 

 
เพ่ือทดสอบว่าการใช้ระบบเทรด  MACD สามารถสร้างอตัราผลตอบแทนจากกระแสเงินสดได้มากกว่า

ระบบเทรด RSI ในตลาด FOREX ราย 1 ชัว่โมง ภายในระบบเทรด Grid Trading System 
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ตารางท่ี 4.5 ผลทางสถิติ เปรียบเทียบระหว่างระบบ MACD และ RSI 
D-Stat for MACD and RSI

AUD/USD -0.1793%

EUR/USD 4.0877%

GBP/USD 7.0876%

NZD/USD 3.6157%

USD/CAD 2.0937%

USD/CHF 5.1609%

Mean 3.6444%

Standard Deviation 2.2868%

t-Stat 3.903594565

Degree of Freedom 5  
 

จากตารางท่ี 4.5 ค่าสถิติท่ีได ้3.903594565 มีค่ามากกว่าค่าวิกฤต 3.336493 ท่ีระดบันยัส าคญั 01.0  และ 
มากกว่าค่าวิกฤต 2.015048 ท่ีระดบันยัส าคญั   05.0 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั  หรือสามารถสรุปไดว้่า 
การใชร้ะบบเทรด MACD สามารถสร้างอตัราผลตอบแทนจากกระแสเงินสดได้มากกว่าระบบเทรด  RSI ในตลาด 
FOREX ราย 1 ชัว่โมง ภายในระบบเทรด Grid Trading System ไดอ้ยา่งมีนัยส าคญัท่ีระดบันัยส าคญั 01.0  และ 

05.0  
 4.2.3  เปรียบเทยีบประสิทธิภาพการสร้างกระแสเงินสดของระบบเทรด EMA และ RSI 

สมมติฐานหลกั 

 

เพ่ือทดสอบว่าการใชร้ะบบเทรด EMA ไม่สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนจากกระแสเงินสดไดม้ากกว่า
ระบบเทรด RSI ในตลาด FOREX ราย 1 ชัว่โมง ภายในระบบเทรด Grid Trading System 

 สมมติฐานทางเลือก 

 

เพ่ือทดสอบว่าการใชร้ะบบเทรด EMA สามารถสร้างอตัราผลตอบแทนจากกระแสเงินสดไดม้ากกว่าระบบ
เทรด RSI ในตลาด FOREX ราย 1 ชัว่โมง ภายในระบบเทรด Grid Trading System 
ตารางท่ี 4.6 ผลทางสถิติ เปรียบเทียบระหว่างระบบ EMA และ RSI  

D-Stat for MA and RSI

AUD/USD -3.3435%

EUR/USD 2.8292%

GBP/USD 5.9373%

NZD/USD 2.7240%

USD/CAD 1.2340%

USD/CHF 2.4946%

Mean 1.9792%

Standard Deviation 2.7718%

t-Stat 1.749116244

Degree of Freedom 5  
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จากตารางท่ี 4.6 ค่าสถิติท่ีได ้1.749116244 มีค่านอ้ยกว่าค่าวิกฤต 3.336493 ท่ีระดบันยัส าคญั 01.0  และ 
นอ้ยกว่าค่าวิกฤต 2.015048 ท่ีระดบันยัส าคญั 05.0  ดงันั้นจึงไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั  หรือสามารถสรุปได้
ว่า การใชร้ะบบเทรด EMA ไม่สามารถสร้างอตัราผลตอบแทนจากกระแสเงินสดไดม้ากกว่าระบบเทรด RSI ในตลาด 
FOREX ราย 1 ชัว่โมง ภายในระบบเทรด Grid Trading System ไดอ้ยา่งมีนัยส าคญัท่ีระดบันัยส าคญั 01.0  และ 

05.0  
 
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีไม่ใช่บทสรุปท่ีแน่นอนของการลงทุนในตลาดอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
เน่ืองจากการใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ไดมี้รูปแบบตายตวั อยา่งไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าการใชเ้คร่ืองมือ
วิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเคร่ืองส่งสัญญาณซ้ือขายในตลาดอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศให้ผลตอบแทนเฉล่ีย
ขาดทุน โดยจากการศึกษาคร้ังก่อนของ Nils Ekman(2560) ให้ผลการศึกษาว่า MACD สร้างผลตอบแทนไดข้าดทุน
น้อยท่ีสุด และผลการศึกษาคร้ังน้ีหากพิจารณาผลตอบแทนโดยรวมจะได้ข้อสรุปสอดคล้องกับข้อสรุปดังกล่าว  
ดงันั้นเม่ือพิจารณาจากการสร้างกระแสเงินสดเพียงปัจจยัเดียว และสถานะซ้ือท่ีคงคา้งอยูใ่ห้เป็นสถานะท่ีรอปิดต่อไป 
น าอตัราผลตอบแทนท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ย Match Pair t-test ไดผ้ลดงัน้ี 

1. การใช้ระบบเทรด  MACD สามารถอัตราผลตอบแทนจากกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่าการใชร้ะบบเทรด RSI และ EMA บนระบบเทรด Grid Trading System อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
ร้อยละ 95 และ 99 

2. การใช้ระบบเทรด RSI ไม่สามารถสร้างสามารถอัตราผลตอบแทนจากกระแสเงินสดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ระบบเทรด  EMA บนระบบเทรด Grid Trading System อย่างมีนัยส าคัญระดับความ
เช่ือมัน่ ร้อยละ 95 และ 99 

จึงสามารถสรุปได้ว่าสัญญาณทางเทคนิคท่ีสร้างจากการใช้ MACD เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์ ให้อัตรา
ผลตอบแทนจากกระแสเงินสดมากท่ีสุด  

 
ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีความใกล้เคียงกับการซ้ือขายในตลาดจริง ทั้งในส่วนของค่าธรรมเนียมซ้ือขาย, อตัรา 

Swap, และ Slippage แต่ยงัมีส่วนท่ีสามารถปรับปรุงและทดลองเพ่ิมเติมไดเ้ช่น 
1. การศึกษาคร้ังน้ีเลือกให้ท  าก  าไรในสถานะซ้ือเท่านั้น ดงันั้นการศึกษาคร้ังต่อไปอาจเลือกให้ท  าก  าไรได้

ทั้งในสถานะฝ่ังซ้ือ และสถานะฝ่ังขาย  
2. การศึกษาคร้ังน้ีทดสอบประสิทธิภาพในการท าก าไรใน Timeframe 1 ชัว่โมง โดยใชข้อ้มูลยอ้นหลงั 1 

ปี ดงันั้นอาจเลือกศึกษาการท าก าไรในช่วง Timeframe อ่ืนๆ และเพ่ิมปริมาณขอ้มูล 
3. การศึกษาคร้ังน้ีทดสอบด้วยระบบเทรดท่ีใช้สัญญาณทางเทคนิค EMA, MACD และ RSI เท่านั้ น 

การศึกษาคร้ังต่อไปอาจเลือกใชร้ะบบเทรดท่ีใชส้ัญญาณทางเทคนิคอ่ืนๆ ได ้
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างความสัมพนัธ์เชิงดุลย

ภาพระยะยาวระหว่างดัชนีหลักทรัพยก์ลุ่มธนาคารกับปัจจยัทางเศรษฐกิจและปัจจัยอ่ืนๆท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ซ่ึงได้
รวบรวมข้อมูลตั้ งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยการน าแบบจ าลอง Autoregressive 
Distribution Lag (ARDL)  มาใชใ้นการวิเคราะห์ พบว่าดชันีค่าเงินบาท ผลิตภณัฑม์วลรวมประเทศ อตัราดอกเบ้ียเงิน
ฝากประจ าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา และอตัราดอกเบ้ียลูกคา้
รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบญัชี มีคุณสมบติัท่ีเป็น I(0) ส่วนดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร ดชันีราคาหุ้นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนกั  อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี อตัราดอกเบ้ียท่ีสหรัฐฯใชก้  าหนดในการด าเนินนโยบายการเงิน และสินเช่ือ
ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้หรือหน้ีเสีย มีคุณสมบติัท่ีเป็น I(1) (Integrated of Order 1) 

จากการประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวพบว่าค่าสัมประสิทธ์  ของตัวแปร ln(DJIA) , 
ln(NEER), ln(EXC) FIX,MLR, MOR, MRR มีค่าไม่แตกต่างจาก ศูนย(์ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ)  หรือไม่มีผลต่อดชันี
ราคาหลักทรัพยก์ลุ่มธนาคารในระยะยาว ในขณะท่ีค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปร ln(SET), ln(CPI), ln(GDP), FED, 
NPL แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ กล่าวคือดชันีหลกัทรัพยไ์ทย ดชันีผูบ้ริโภค และอตัราดอกเบ้ียท่ีสหรัฐ
ท่ีใชก้  าหนดในการด าเนินนโยบายการเงิน ส่งผลกระทบในทิศทางบวกต่อดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่ธนาคารในระยะยาว 
ในขณะท่ี ผลิตภณัฑม์วลรวมประเทศและสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดห้รือหน้ีเสีย ส่งผลกระทบในทิศทางลบต่อดชันี
ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารในระยะยาว 
ค าส าคญั: เออาร์ดีแอล,ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว , หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร 

 

ABSTRACT 
The purpose of this paper is to investigate between the Bank group index in The Stock Exchange of 

Thailand with economic factors over the period January 2005 - December 2018. The paper employs the 
Autoregressive Distribution Lag (ARDL) approach to analyze the existence of a long- run equilibrium relationship. 
Finding from ARDL model that I(0) of NEER, GDP, FIX, MLR and MOR ,and I(1) of BANK, SET, DJIA, CPI, 
EXC, MRR, FED and NPL.  
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The results provide evidence that SET, CPI and FED significantly positive relationship with Bank index 
on the other hand GDP and NPL are significantly negatively related with bank index in long-run.  
Keywords:  ARDL, long- run equilibrium relationship, Bank group index    
 
1. บทน า 

ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Banks) เป็นกลุ่มธุรกิจหลักของระบบเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจาก
อุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจทั้งหมดต่างก็ตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือใชใ้นการลงทุน และแหล่ง
เงินทุนท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศคือ ธนาคารพาณิชยน์ั่นเอง โดยเม่ือรวมสินเช่ือรวมทั้งระบบธนาคารพาณิชยแ์ลว้คิด
เป็นอตัราส่วนร้อยละ 78.3 ของ GDP ของประเทศใน ไตรมาสท่ี 4 ของ ปีพ.ศ. 2560 และ 78.6 ของ GDP ของประเทศ
ใน ไตรมาสท่ี 4 ของ ปีพ.ศ. 2561    เน่ืองจากธนาคารพาณิชยถื์อเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความส าคญัต่อการระดมทุน
และจดัสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ โดยท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งระดมเงินออม แหล่งเงินให้กูท่ี้ส าคญัในระบบการเงิน 
ถือไดว้่าเป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีบทบาทต่อตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างยิง่ ซ่ึงมีผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนบุคคลให้ความ
สนใจเขา้มาลงทุนเป็นอนัดบัตน้ๆ ซ่ึงวดัไดจ้ากมูลค่าการซ้ือขายท่ีติด 1 ใน 5 ของกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าการซ้ือ
ขายสูงสุดในแต่ละวนัอย่างต่อเน่ือง หลกัทรัพยใ์นอุตสาหกรรมธนาคารนั้ นมีความอ่อนไหวสูงต่ออัตราดอกเบ้ีย 
เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารปล่อยสินเช่ือเป็นตวัแปรท่ีส าคญัของรายได ้และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเป็นตวัแปร
ส าคญัของรายจ่าย นอกจากน้ีอตัราดอกเบ้ียยงัเป็นตวัแปรก าหนดจ านวนความตอ้งการสินเช่ือดว้ย นักลงทุนท่ีสนใจ
ลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคาร จ าเป็นตอ้งวิเคราะห์ถึงปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจและราคาหุ้น เช่น การ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจ วิกฤตทางการเงิน นโยบายภาครัฐบาล กฎระเบียบต่างๆ อตัราดอกเบ้ีย การเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือแมก้ระทัง่การเมือง ซ่ึงล้วนมีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทั้งส้ิน ดังนั้ นหากผูล้งทุนสามารถ
วิเคราะห์ปัจจยัต่างๆขา้งตน้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง คาดการณ์ถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบไดอ้ย่างแม่นย  า ก็จะสามารถ
ตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาว่าปัจจัยใด ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องต่อการเปล่ียนแปลง และมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว 
ระหว่างดัชนีหลักทรัพยก์ลุ่มธนาคาร โดยใช้แบบจ าลอง  Autoregressive Distributed Lag (ARDL) และเพ่ือใช้เป็น
เคร่ืองมือท่ีจะช่วยนกัลงทุนเห็นแนวโนม้ท่ีชดัเจน 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
สร้างแบบจ าลองเพ่ืออธิบายถึงความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร

(BANK) กับตวัแปรอิสระ ในแบบจ าลองจะประกอบไปดว้ยตัวแปรตาม (dependent variable) คือ ดัชนีหลักทรัพย์
กลุ่มธนาคารซ่ึงจะแปรผนัตามตวัแปรอิสระ (independent variable)  ซ่ึงมีทั้งหมด 12 ตวัแปร ซ่ึงในแบบจ าลองไดใ้ส่
ค่า Nature Logarithm กบัตวัแปรท่ีมีหน่วยท่ีไม่ใช่อตัราส่วนหรือร้อยละ ดงันั้นแบบจ าลองท่ีใชอ้ธิบายความสัมพนัธ์
เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร(BANK) กบัตวัแปรอิสระต่างๆ ขอ้มูลท่ีน ามาใชศึ้กษาและ
ทดสอบกับแบบจ าลองนั้ นเป็นข้อมูลประเภทรายเดือนและรายไตรมาส ตั้ งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 – เดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงรวมทั้งส้ิน 168 เดือน  แสดงไดด้งัน้ี 
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ตารางที่  1  สรุปสมมุติฐานทิศทางของตวัแปร 

ตัวแปร ความหมาย คาดการณ์ทิศทางของตัวแปร 

SET  ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 1 0   
DJIA  ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 2 0   
CPI ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป  3 0   

NEER ดชันีค่าเงินบาท  4 0   
EXC อตัราแลกเปลี่ยนดอลล่าร์สหรัฐฯ 5 0   
GDP ผลิตภณัฑม์วลรวมประเทศ 6 0   
FIX อตัราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนัก 7 0   

MLR อตัราดอกเบี้ยลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา 8 0   
MOR อตัราดอกเบี้ยลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบญัชี 9 0   
MRR อตัราดอกเบี้ยลูกคา้รายยอ่ยชั้นด ี 10 0   
FED อตัราดอกเบี้ยที่สหรัฐใชก้ าหนดในการด าเนินนโยบายการเงนิ  11 0   
NPL สินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้หรือหน้ีเสีย  12 0   

 

เพ่ือให้ขอ้มูลของตวัแปรท่ีน ามาใชน้ั้นมีความถ่ีของช่วงขอ้มูลท่ีเป็นรายเดือนเหมือนกนั จึงตอ้งท าการแปลง
ขอ้มูล GDP และ NPL ซ่ึงมีความถ่ีของขอ้มูลเป็นรายไตรมาส ให้อยู่ในรูปความถ่ีแบบรายดือน โดยใชว้ิธี Chow-Lin 
(1971) ซ่ึงเป็นการประมาณค่าขอ้มูลอนุกรมเวลาจากขอ้มูลท่ีมีความถ่ีต ่าแปลงเป็นขอ้มูลท่ีมีความถ่ีสูง 

 
การทดสอบความนิ่ง (Stationary Test หรือ Unit Root Test) 
เพ่ือทดสอบความน่ิงของตัวแปรท่ีน ามาท าการศึกษาดว้ยวิธีการของ Augment Dickey-Fuller (ADF) ซ่ึง

ก าหนดให้อนุกรมเวลา tx  มีรูปแบบ ( )pAR  สมการท่ีใชท้ดสอบความน่ิงของอนุกรมเวลา tx    ดว้ยวิธี ADF แสดง
ดงัน้ี 

None:     
1

1 1

1

p

t t i t t

i

X X C X 


 



         (1) 

Intercept:      
1

0 1 1

1

p

t t i t t

i

X X C X  


 



           (2) 

Intercept &Trend:      
1

0 1 1 1

1

p

t t i t t

i

X t X C X   


 



                   (3) 

โดยท่ีค่าความล่าชา้(p) ที่จะเลือกดว้ยการใชห้ลกัเกณฑท่ี์ว่า จะตอ้งท าให้ค่า Schwarz Information Criterion 
(SIC) มีค่าต ่าท่ีสุด วิธีการทดสอบความน่ิงของอนุกรมเวลา tX  ดว้ยวิธี ADF จะใชส้มมุติฐานหลกัและสมมุติฐาน
รองดงัน้ี 
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0 : 0H    หมายถึง อนุกรมเวลา tX  ไม่มีความน่ิง หรือมี Unit Root 

1 : 0H    หมายถึง อนุกรมเวลา tX   มีความน่ิง หรือไม่มี Unit Root 

จะใชค่้าสถิติ  t ของ 
^

 มาใชเ้ปรียบเทียบค่าวิกฤตของ MacKinnon ส่วนค่าสถิติ t ของค่าสัมประสิทธ์ 
(i 1,2,..., p 1)t iX     สามารถเปรียบเทียบกบัค่าวิกฤตจากตาราง t หรือ F ได ้   ในการเลือกว่าควรใชส้มการใด

ระหว่างสมการ (1), (2) หรือ (3) 
 
 การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวด้วยวธิ ีARDL 
ในการทดสอบว่าตัวแปรตามและตัวแปรอิสระในแบบจ าลองมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว 

(Cointegration หรือ Long-run relationship) หรือไม่นั้น ตามวิธีการของ Engel และ Granger (1987)  หรือวิธีการของ 
Johansen (1995) จะตอ้งมีขอ้ก าหนดว่า ตวัแปรในแบบจ าลองตอ้งมีคุณสมบติัเป็น I(1) เหมือนกนัทุกตวั อย่างไรก็ดี
หากใชว้ิธีการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวดว้ยวิธีของ Pesaran และ Shin (2001) นั้นสามารถใชไ้ดก้บั
แบบจ าลองท่ีตวัแปรตามและตวัแปรอิสระท่ีมีคุณสมบติัเป็น I(0) หรือ I(1) ก็ได ้ซ่ึงวิธีการดงักล่าวเรียกไดอี้กอยา่งว่า 
Bound Test โดยแนวคิดของวิธีการดงักล่าวมีพ้ืนฐานมาจากแบบจ าลอง Autoregressive Distributed Lag (ARDL)  ซ่ึง
สามารถสรุปไดด้งัน้ี ก  าหนดให้ yt คือตวัแปรตามและ  xt  คือ  เวกเตอร์คอลมัน์ของตวัแปรอิสระจ านวน K ตวั หรือ

เขียนแทนด้วย  1 2, ...
T

t t ktt
x x xx   โดยทั้งตวัแปรตาม yt  และตัวแปรอิสระ x1t , x2t,…, xkt อาจมีคุณสมบติั

เป็น I(0) หรือ I(1) ก็ได ้และก าหนดให้ เวกเตอร์  ,
T

t tt
y xz   แลว้แบบจ าลองท่ีจะน ามาใชท้ดสอบว่า ตวัแปร

ตาม yt  และตวัแปรอิสระในเวกเตอร์ xt มีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกนัหรือไม่ เขียนไดส้มการท่ี (4) 

 1 '

0 1 ,x 1 1
' '

p

t yy t yx t i t i t ti
y c y x z x u   



  
                       (4)  

โดย c0 คือค่าคงท่ี yy  คือค่าสัมประสิทธ์ิของ 1ty   ส่วน ,x'yx , '

i  และ '  คือ เวกเตอร์ของค่า
สัมประสิทธ์ิท่ีสอดคลอ้งกบัตวัแปรในเวกเตอร์ 1tx  , 1tz  และ tx  ตามล าดบั สมมุติฐานท่ีใชท้ดสอบว่า ตวัแปร
ตามและตวัแปรอิสระในแบบจ าลองมีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกนัหรือไม่นั้น แสดงไดด้งัน้ี  

0 : 0yyH      และ  ,x 0yx    (ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว) 

1  : 0yyH        และ  ,x 0yx    (มีความสมัพนัธเ์ชิงดุลยภาพระยะยาว) 

โดยค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบคือ F-statistics ส่วนค่าวิกฤตหาไดจ้าก Pesaran et al. (2001) ซ่ึงจะมีอยู่สองค่าซ่ึง
เรียกว่าค่าวิกฤตขอบเขตบน (Upper Critical Bound) และค่าวิกฤตขอบเขตล่าง (Lower Critical Bound) หากค่า F-
statistics สูงกว่าค่าวิกฤตขอบเขตบน (Upper Critical Bound) สมมติฐานหลกัจะถูกปฎิเสธ (สรุปว่าตวัแปรตามและตวั
แปรอิสระมีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว) และเม่ือค่า F-statistics ต ่ากว่าค่าวิกฤตขอบเขตล่าง (Lower Critical 
Bound) สมมติฐานหลกัจะถูกยอมรับ (สรุปว่าตวัแปรตามและตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ) 
แต่หากค่า F-statistics อยู่ระหว่างค่าวิกฤตขอบเขตบนและขอบเขตล่าง จะไม่สามารถสรุปไดว้่า ตวัแปรตามและตวั
แปรอิสระมีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกนัหรือไม่ 

ส าหรับการเลือกระหว่างค่าความล่าชา้ท่ีเหมาะสมในสมการท่ี (4)  จะใชห้ลกัเกณฑว์่าเป็นค่าความล่าชา้ท่ีท  า
ให้ Akaike Information Criterion (AIC) ต ่าท่ีสุด โดยท่ีความล่าชา้แต่ละตวัแปรท่ีอยูใ่นเวกเตอร์ 1tz   ไม่จ าเป็นตอ้ง
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มีค่าเท่ากนั และหลงัจากท่ีไดค่้าความล่าชา้แลว้ ค่าพารามิเตอร์จะถูกประมาณดว้ยวิธีก  าลงัสองน้อยท่ีสุด โดยท่ีส่วน
เบ่ียงเบนมาตราฐานจะถูกค านวณด้วยวิธี Delta (Pesaran and Shin, 1999)  (โกมล เมฆวัฒนา และ ภูมิฐาน รังคกูล
นุวฒัน์,2560)   
4. ผลการวจิัย 

ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูล 
ตวัแปรทุกตัวในแบบจ าลองไดถู้กน ามาทดสอบความน่ิง (Stationary Test) โดยใช้วิธี ซ่ึงค่าความล่าชา้ท่ี

เหมาะสมไดถู้กเลือกจากค่าความล่าชา้ท่ีท  าให้ค่า SIC ต ่าสุด ผลการทดสอบ Unit Root พบว่าปฎิเสธสมมติฐานหลกั
ส าหรับการทดสอบท่ีระดับนัยส าคัญ ร้อยละ 5 ดังนั้ น  ln(NEER), ln(GDP), FIX, MLR และ MOR มีความน่ิง 
(Stationary) และมีคุณสมบติัเป็น I(0) ส่วนตวัแปรอ่ืนๆท่ีใชท้ดสอบนั้น พบว่า ไม่สามารถปฎิเสธสมมติฐานหลกัได ้
นั้นหมายความว่าตวัแปรเหล่าน้ีไม่มีความน่ิง(Nonstationary)   
 
ตารางที่ 2  ผลการทดสอบความน่ิง 

ตัวแปร สมการที่ใช้ทดสอบ 
จ านวน

ความล่าช้า
ที่เหมาะสม 

ADF 
Statistics  

P-Value 
Mac Kinnon Critical Value  ผล 

การทดสอบ 1% 5% 10% 

ln(BANK) Intercept &Trend 1 -2.457 0.349 -4.0143 -3.4371 -3.1427 ไม่มีความน่ิง 

ln(SET) Intercept &Trend 1 -2.556 0.301 -4.0143 -3.4371 -3.1427 ไม่มีความน่ิง 

ln(DJIA) Intercept &Trend 0 -1.729 0.734 -4.0139 -3.4370 -3.1426 ไม่มีความน่ิง 

ln(CPI) Intercept &Trend 1 -2.202 0.485 -4.0143 -3.4371 -3.1427 ไม่มีความน่ิง 

ln(NEER) Intercept &Trend 1 -3.520 0.041 -4.0143 -3.4371 -3.1427 มีความน่ิง 

ln(EXC) Intercept &Trend 0 -1.841 0.680 -4.0139 -3.4370 -3.1426 ไม่มีความน่ิง 

ln(GDP) Intercept &Trend 10 -3.547 0.038 -4.0176 -3.4387 -3.1437 มีความน่ิง 

FIX Intercept &Trend 3 -4.296 0.004 -4.0150 -3.4375 -3.1429 มีความน่ิง 

MLR Intercept &Trend 3 -4.247 0.005 -4.0150 -3.4375 -3.1429 มีความน่ิง 

MOR Intercept &Trend 3 -3.901 0.014 -4.0150 -3.4375 -3.1429 มีความน่ิง 

MRR Intercept &Trend 3 -2.969 0.144 -4.0150 -3.4375 -3.1429 ไม่มีความน่ิง 

FED Intercept &Trend 8 -2.975 0.143 -4.0168 -3.4383 -3.1435 ไม่มีความน่ิง 

NPL Intercept &Trend 13 -0.254 0.991 -4.0187 -3.4393 -3.1440 ไม่มีความน่ิง 

 
จากการทดสอบพบว่าตวัแปร ln(BANK), ln(SET), ln(DJIA), ln(CPI), ln(EXC), MRR, FED และ NPL ไม่

มีความน่ิงจึงควรท าการทดสอบผลต่างล าดบัท่ีหน่ึงเพ่ือทดสอบว่าตวัแปรดงักล่าวจะมีความน่ิงหรือไม่ ซ่ึงจากผลการ
ทดสอบสรุปได้ดังตารางท่ี 4.2 ซ่ึงพบว่า สามารถปฎิเสธสมมุติฐานหลักในการทดสอบตัวแปร Δln(BANK), 
Δln(SET), Δln(DJIA), Δln(CPI), Δln(EXC), ΔMRR, ΔFED และ ΔNPL ท่ีระดบันัยส าคญัท่ีร้อยละ 5 พบตวัแปร
เหล่าน้ีมีความน่ิง (Stationary) และมีคุณสมบติัเป็น Integrated of Order 1 หรือ I(1)   
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ตารางที่ 3  ผลการทดสอบความน่ิงของตวัแปรที่ผลทดสอบล าดบัที่หน่ึง 

ตัวแปร สมการที่ใช้ดสอบ 
จ านวน 

ความล่าช้า
ที่หมาะสม 

ADF 
Statistics  

P-Value 
Mac Kinnon Critical Value  

ผล 
การทดสอบ 1% 5% 10% 

Δln(BANK) None 0 -10.311 0.000 -2.579 -1.943 -1.615 มีความน่ิง 
Δln(SET) None 0 -10.920 0.000 -2.579 -1.943 -1.615 มีความน่ิง 
Δln(DJIA) None 0 -11.164 0.000 -2.579 -1.943 -1.615 มีความน่ิง 
Δln(CPI) None 0 -7.854 0.000 -2.579 -1.943 -1.615 มีความน่ิง 
Δln(EXC) None 0 -12.599 0.000 -2.579 -1.943 -1.615 มีความน่ิง 
ΔMRR None 0 -9.808 0.000 -2.579 -1.943 -1.615 มีความน่ิง 
ΔFED Intercept 0 -5.526 0.000 -3.470 -2.879 -2.576 มีความน่ิง 
ΔNPL Intercept &Trend 12 -3.958 0.012 -4.019 -3.439 -3.144 มีความน่ิง 

 
จากการทดสอบความน่ิงของตวัแปรท่ีน ามาใชท้ดสอบนั้นมีคุณสมบติัเป็น I(0) หรือ I(1) ดงันั้นจึงสามารถ

น าตวัแปรตามและตวัแปรอิสระทุกตวัมาใชใ้นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration หรือ 
Long – run relationship ) ดว้ยแบบจ าลอง Autoregressive Distributed Lag (ARDL) ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ใน
สมการท่ี (4) ไดก้  าหนดค่าความล่าชา้สูงสุดของเวกเตอร์ 1tz   เท่ากบั 6  จากนั้นจะท าการเปล่ียนค่าความล่าชา้ของ
ตัวแปรแต่ละตัวในเวกเตอร์ 1tz   จนกระทั่งได้ค่าความล่าช้าท่ีท  าให้ Akaike information Criterion (AIC) มีค่า
ต ่าสุด ซ่ึงค่าความล่าชา้แต่ละตวัอยู่ในเวกเตอร์ 1tz   ไม่จ าเป็นตอ้งมีค่าเท่ากนั จากการศึกษาพบว่า ค่าความล่าช้า
ของตัวแปร ln(BANK), ln(SET), ln(DJIA), ln(CPI), ln(NEER), ln(EXC), ln(GDP), FIX, MLR, MOR, MRR, FED 
และ NPL   มีค่าเท่ากบั  (4, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 0, 0, 1, 0, 1 ) ค่า AIC ต ่าท่ีสุดคือ  -3.7570 แสดงดงัรูปท่ี 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  แสดงแบบจ าลอง ARDL (4, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 0, 0, 1, 0, 1) ที่เหมาะสมของ ln(BANK) 
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จากการทดสอบตวัแปรมีความสัมพนัธ์ในระยะยาวหรือไม่ (Cointegration Test) นั้น สามารถพิจารณาจาก
ผลของ Bounds Test ซ่ึงแสดงในตารางท่ี 4  ซ่ึงทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของตวัแปรดว้ยค่าสถิติ F 
ผลการทดสอบไดพ้บว่าค่าสถิติดงักล่าวมีค่าเท่ากบั 4.608 ซ่ึงอยู่สูงกว่าค่าวิกฤติขอบเขตบน (Upper Critical Bound) 
ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 2.77, 3.04, 3.61 หรือ เรียกว่า I(1) Bound ท่ีระดับนัยส าคัญร้อยละ10, 5 และ 1  จึงสรุปว่า ตัวแปร 
ln(BANK), ln(SET), ln(DJIA), ln(CPI), ln(NEER), ln(EXC), ln(GDP), FIX, MLR, MOR, MRR, FED และ NPL มี
ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกนั และมีสมการความสัมพนัธ์ในระยะสั้ นและระยะยาว ดงัไดเ้สนอ ในตาราง
ท่ี 5 ตามล าดบั 
 

ตารางที่  4  ผลการทดสอบ Bounds Test จากแบบจ าลอง ARDL(4, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 0, 0, 1, 0, 1) 

 
 

ตารางที่ 5  ผลค านวณสมการระยะส้ันของดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร 
ตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ Std. Error t-statistics P-Value 

Δ(LNBANK(-1)) -0.268 0.094 -2.854 0.005 
Δ(LNBANK(-2)) -0.056 0.056 -0.988 0.325 
Δ(LNBANK(-3)) 0.128 0.049 2.634 0.009 
Δ(LNSET) 0.674 0.068 9.856 0.000 
Δ(LNSET(-1)) 0.259 0.098 2.631 0.010 
Δ(LNDJIA) 0.234 0.094 2.477 0.015 
Δ(LNCPI) -1.008 0.699 -1.442 0.152 
Δ(LNNEER) 0.429 0.313 1.372 0.172 
Δ(LNEXC) -0.823 0.188 -4.380 0.000 
Δ(LNEXC(-1)) -0.279 0.194 -1.440 0.152 
Δ(LNGDP) -0.382 0.371 -1.029 0.306 
Δ(LNGDP(-1)) 0.633 0.387 1.634 0.105 
Δ(FIX) 0.018 0.028 0.656 0.513 
Δ(FIX(-1)) -0.043 0.022 -1.951 0.053 
Δ(MLR) -0.006 0.035 -0.182 0.856 
Δ(MOR) -0.094 0.047 -1.983 0.049 
Δ(MRR) 0.096 0.045 2.132 0.035 
Δ(FED) 0.034 0.012 2.970 0.004 
Δ(NPL) 0.063 0.037 1.684 0.094 
CointEq(-1) -0.386 0.091 -4.258 0.000 
Cointeq = LNBANK - (0.9743*LNSET  -0.2543*LNDJIA + 2.4283*LNCPI -0.5120*LNNEER + 0.1526*LNEXC  -
0.9903*LNGDP + 0.0092*FIX-0.0167*MLR  -0.2422*MOR + 0.0664*MRR + 0.0885*FED  -0.0820*NPL +  8.7753 ) 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  542 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ในการพิจารณาการปรับตวัในระยะสั้ นไปสู่ดุลยภาพระยะยาวซ่ึงสามารถพิจารณาไดจ้ากสัมประสิทธ์ิของค่า 
CointEq(-1)  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบันัยส าคัญ  0.01 ซ่ึงหมายความว่าในแต่เดือนนั้ นมีการ
ปรับตวัไดเ้ท่ากบัร้อยละ 38.6  เพ่ือเขา้สู่ดุลยภาพระยะยาว  
 
ตารางที่ 6  ผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว 

ตัวแปร  ค่าสัมประสิทธ์ิ  Std. Error  t-statistics P-Value  

LNSET*** 0.974 0.133 7.334 0.000 
LNDJIA -0.254 0.199 -1.278 0.204 
LNCPI* 2.428 1.343 1.809 0.073 
LNNEER -0.512 0.478 -1.070 0.286 
LNEXC 0.153 0.212 0.719 0.473 
LNGDP** -0.990 0.357 -2.777 0.006 
FIX 0.009 0.031 0.297 0.767 
MLR -0.017 0.090 -0.185 0.854 
MOR -0.242 0.155 -1.565 0.120 
MRR 0.066 0.080 0.826 0.410 
FED** 0.088 0.038 2.325 0.022 
NPL** -0.082 0.032 -2.559 0.012 
ค่าคงที่*** 8.775 3.930 2.233 0.027 
*** มีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 1 
** มีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 5 
* มีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 10 

 
เม่ือ พิจารณาผลตามตารางท่ี   6  พบว่าค่าสัมประสิทธ์ของตัวแปร ln(DJIA) , ln(NEER), ln(EXC), 

FIX,MLR, MOR, MRR มีค่าไม่แตกต่างจากศูนย์ (ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ) หรือไม่มีผลต่อดัชนีหลักทรัพยก์ลุ่ม
ธนาคารในระยะยาว ในขณะท่ีค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปร ln(SET), ln(CPI), ln(GDP), FED และ NPL แตกต่างจาก
ศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเพราะว่าค่า P-value ของ T-statistic  มีค่านอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัท่ี  0.01 , 0.05 หรือ 0.1 
ซ่ึงตรงตามสมมติฐานของการศึกษา ยกเวน้แต่ตวัแปร ln(GDP) และ FED  
 
5. การอภปิรายผล 

จากการศึกษาพบว่า ln(GDP) และ FED ไม่ตรงตามสมมติฐาน เน่ืองจาก GDP  ท่ีเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง
ท่ีดีข้ึนจึงส่งท าให้ธนาคารเกิดความเช่ือมัน่ในการปล่อยสินเช่ือให้นกัลงทุนซ่ึงส่งผลท าให้หุ้นกลุ่มธนาคารเติบโต ใน
ปี พ.ศ. 2550 จนกระทัง่ประเทศไทยได้เจอวิกฤติ Lehman Brothers ในปี พ.ศ. 2551 ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีท าให้ ดชันี
หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารไดรั้บผลกระทบท าให้เกิดการปรับตวัลดลง สืบเน่ืองมาจากความอ่อนไหวของนักลงทุนต่อ
เหตุการณ์จึงท าให้เกิดการเทขายหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยรวมถึงหุ้นกลุ่มธนาคาร ประกอบกบัในปีพ .ศ. 2554 เกิด
เหตุการณ์น ้ าท่วมส่งผลให้ ผูป้ระกอบการไม่สามารถระบายสินคา้ออกสู่ตลาดได ้จึงส่งผลให้เงินกูท่ี้น ามาลงทุนใน
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ก่อนหน้านั้ นเกิดความล่าชา้ในการช าระคืน ซ่ึงอาจจะสะทอ้นไปถึงรายไดข้องธนาคารท่ีหดตวัลง จึงส่งผลให้ดชันี
หลักทรัพยก์ลุ่มธนาคารปรับตวัลง และในช่วงปี พ.ศ. 2557 เกิดการรัฐประหารซ่ึงคาดว่าเป็นอีกหน่ึงเหตุการณ์ท่ี
กระทบต่อความมัน่ใจของนักลงทุนจึงเป็นเหตุให้ดัชนีหลักทรัพยก์ลุ่มธนาคารปรับตวัลดลงในปี พ.ศ. 2558 จาก
เหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะเป็นสาเหตุท่ีมากระทบต่อรายได้และผลประกอบการของธนาคาร จึงส่งผลให้ดัชนี
หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารไดรั้บผลกระทบท่ีตามมา  ส่วนในกรณี FED ไม่ตรงตามสมมติฐานนั่น อาจจะเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของดอกเบ้ียสหรัฐฯส่งผลให้ดอกเบ้ียในประเทศไทยปรับตวัตาม จึงเปรียบเสมือนเป็นการเพ่ิมตน้ทุน
ของทั้งผูป้ระกอบการหรือนักลงทุนท่ีมีตน้ทุนในรูปแบบดอลลาร์ ในการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียของ FED จะท าให้
อุตสาหกรรมบางประเภทไดรั้บผลประโยชน์ เช่น อุตสาหกรรมการเงินและธนาคารพาณิชย ์อาจส่งผลให้รายไดข้อง
ธนาคารเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียเคล่ือนตวัสูงสามารถเรียกเก็บเงินจากการให้กูย้มืไดม้ากข้ึน ดงันั้นการปรับข้ึน
ของ FED จึงเป็นสาเหตุให้ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร มีทิศทางในทางบวก  

ส่วนตวัแปรอ่ืนๆท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติและตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไวน้ั้น สามารถอธิบายไดว้่า 
 -  ถ้าดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลในระยะยาวท าให้ดัชนี

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.974  อยา่งมีนยัส าคญัท่ีร้อยละ 1  เม่ือก าหนดให้ตวัแปรอ่ืนๆคงท่ี 
-  ถา้ดชันีผูบ้ริโภคเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลในระยะยาวท าให้ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

2.428  อยา่งมีนยัส าคญัท่ีร้อยละ 10  เม่ือก าหนดให้ตวัแปรอ่ืนๆ คงท่ี 
-  ถา้สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดห้รือหน้ีเสีย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลในระยะยาวท าให้ดชันีหลกัทรัพย์

กลุ่มธนาคารลดลงร้อยละ 0.082  อยา่งมีนยัส าคญัท่ีร้อยละ 5  เม่ือก าหนดให้ตวัแปรอ่ืนๆคงท่ี 
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาถึงความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารและปัจจยัทางเศรษฐกิจและตวั
แปรท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดท้  าการใช้ขอ้มูลท่ีเป็นแบบรายเดือนและรายไตรมาสตั้ งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 – เดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงรวมทั้งส้ิน 168 เดือน โดยขอ้มูลท่ีมีความถ่ีเป็นรายไตรมาสจะถูกแปลงให้อยูใ่นรูปความถ่ีแบบ
รายเดือนโดยใชว้ิธี Chow-Lin (1971) ซ่ึงเป็นการประมาณค่าขอ้มูลอนุกรมเวลาจากข้อมูลท่ีมีความถ่ีต ่าแปลงเป็น
ขอ้มูลท่ีมีความถ่ีสูง  หลงัจากแปลงข้อมูลเป็นรายเดือนแลว้จากนั้ นจึงทดสอบความน่ิงของข้อมูล (Stationary Test 
หรือ Unit Root Test) ด้วยวิธีการของ Augment Dickey-Fuller (ADF) ผลการทดสอบพบว่า ตัวแปร ln(NEER), 
ln(GDP), FIX, MLR และ MOR มีคุณสมบติัเป็น I(0)  

ส่วนตัวแปรln(BANK),ln(SET),ln(DJIA),ln(CPI),ln(EXC),MRR,FED และ NPL มีคุณสมบติัเป็น I(1) ซ่ึง
ในการน าแบบจ าลอง ARDL (Autoregressive Distributed Lag) มาวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว
ระหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอิสระนั้น ตวัแปรทุกตวัควรท่ีจะมีคุณสมบติัเป็น I(0) หรือ I(1)  ดั้งนั้น จึงสามารถน า
ตวัแปรตามและตวัแปรอิสระท่ีมีคุณสมบติัเป็น I(0) หรือ I(1) มาใชใ้นแบบจ าลองได ้ ซ่ึงการทดสอบความสัมพนัธ์
เชิงดุลยภาพระยะยาวนั้ นใช้วิธีของ  Pesaran et al (2001) ซ่ึงผลการทดสอบท่ีได้นั้ นตัวแปร ln(BANK), ln(SET), 
ln(DJIA), ln(CPI), ln(NEER), ln(EXC), ln(GDP), FIX, MLR, MOR, MRR, FED  และ NPL มีความสัมพนัธ์เชิงดุลย
ภาพระยะยาวต่อกนั 
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จากการประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวพบว่าค่าสัมประสิทธ์  ของตัวแปร ln(DJIA) , 
ln(NEER), ln(EXC), FIX, MLR, MOR, MRR มีค่าไม่แตกต่างจากศูนย(์ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ)  หรืออาจจะกล่าวได้
ว่าไม่มีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารในระยะยาว ในขณะท่ีค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปร ln(SET), ln(CPI), 
ln(GDP), FED และ NPL แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเพราะว่าค่า P-value ของ T-statistic  มีค่านอ้ยกว่า
ระดบันยัส าคญัท่ี  0.01 , 0.05 หรือ 0.1 ซ่ึงตรงตามสมมติฐานของการศึกษา ยกเวน้แต่ตวัแปร ln(GDP) และ FED ท่ีไม่
ตรงตามสมมติฐาน  
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บทคดัย่อ 
การศึกษาการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ คดัเลือกแบบจ าลองท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

ของกองทุนรวมดชันี โดยพิจารณาจากลกัษณะการกระจายตวัของผลตอบแทน และเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของ
อนัดบัผลการด าเนินงานเม่ือใชแ้บบจ าลองท่ีต่างกนั โดยท าการศึกษาขอ้มูล ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง
วนัท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ทั้งหมด 9 กองทุน ท าการทดสอบลกัษณะการระจายตวัของผลตอบแทน (Normality-
Test) จากนั้นท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานดว้ยมาตรวดั Sharpe Ratio, Return on VaR (RoVaR)  และ Return on 
Modified VaR (RoMod.Var) โดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 3 ช่วง คือ 1, 3 และ 5 ปี ยอ้นหลงั 

จากการศึกษาพบว่าลกัษณะผลตอบแทนทั้ง 9 กองทุน ในช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 1,3 และ 5 ปี ไม่มีการแจก
แจงแบบปกติ (Non-Normal Distribution) และมีลกัษณะของ Fat-Tail อยูใ่นการกระจายตวั ดงันั้นการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน ด้วยวิธี RoMod.VaR ซ่ึงมีการน าค่า ความเบ ้(Skewness) และความโด่ง (Kurtosis)  ท่ีเป็นดัชนีวดัการ
กระจายตวัมาค านวณร่วมในแบบจ าลอง จึงมีความเหมาะสมกว่าวิธี Sharpe Ratio และ RoVar ท่ีมีการน ามาใชอ้ย่าง
แพร่หลายในปัจจุบนั เพราะสามารถวดัผลการด าเนินงานไดค้รอบคลุมการกระจายตวัทั้งหมดของผลตอบแทนรวมถึง
ส่วนท่ีเป็น Fat-Tail ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99% และเม่ือเปรียบเทียบการจดัอนัดบักองทุน ดว้ยวิธี Sharpe Ratio และ 
RoVaR พบว่าทั้ง 9 กองทุน ในช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 1, 3 และ 5 ปี มีการจดัอนัดบัท่ีเหมือนกนั เน่ืองจากทั้ง 2 วิธีใช้
ค่า Volatility แทนค่าความเส่ียงของกองทุนเช่นเดียวกนั ส่วนการจดัอนัดบัดว้ยวิธี RoMod.VarR พบว่า มีเพียงสอง
กองทุนท่ีอนัดบัของกองทุนเปล่ียนไปจาก 2 วิธีแรก เป็นเพราะค่าความเบแ้ละค่าความโด่งในแบบจ าลอง ท่ีท  าให้มีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงอนัดบัของกองทุน ซ่ึงเป็นไปตามลักษณะของผลตอบแทนท่ีไม่มีการแจกแจงแบบปกติ (Non-
Normal Distribution) 
ค าส าคญั:  กองทุนรวม, กองทุนรวมดชันี 
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ABSTRACT 
Ranking performance is a very necessary information for retail investors for investment in mutual funds 

that continually grows in Thailand.  
The objective of this research paper is to select an appropriate model to analyze fund performance in 

different scenarios of return distribution. Data of Ranking performance of 9 funds will be compared from 1 January 
2014 until 28 December 2018. Empirical findings strongly suggest the non-normal return distributions and the Fat-
tail emerge distinctly in all return distributions. Return on Modified VaR (RoMod. VaR) is a measure capable of 
including FatTail effect into ranking performance hence it is an applicable option in this scenario. Other significant 
performance measures, i.e. Sharpe Ratio, Return on VaR (RoVaR), will also be utilized for model comparisons and 
a 99% confidence interval level is used for all models. Sharpe Ratio and RoVar generate appear to be the same in 
ranking because they use volatility as a risk proxy. Their rankings differ from that of RoMod.VaR because the latter 
includes Skewness and Kurtosis as extremely risky. Therefore, a proper study in selecting a model is very essential 
in determining performance ranking under different scenarios for return distribution. 
Keywords:  Mutual Funds, Index Fund 
 
1. บทน า 
 กองทุนรวมเปรียบเสมือนเคร่ืองมือในการรวบรวมเงินออมจากนักลงทุน น าไปกระจายเขา้สู่ระบบแก่ผูท่ี้
ตอ้งการทุนหรือหน่วยธุรกิจ เม่ือน าไปลงทุน ซ่ึงการลงทุนน้ีเป็นส่วนส าคญัในทางเศรษฐศาสตร์ โดยเป็นตวัแปรหน่ึง
ในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ (GDP) การลงทุนท่ีเกิดข้ึนย่อมส่งผลให้มีการจา้งงานเกิดข้ึนในระบบ
เศรษฐกิจท าให้มีการกระจายรายได ้หน่วยธุรกิจท่ีลงทุนจะช่วยในการกระจายทรัพยากรทีมีจ ากดัไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
อีกดว้ย ฉะนั้นกองทุนรวมจึงมีส่วนส าคญัในการช่วยพฒันาเศรษฐกิจโดยตรง เพราะเงินท่ีน าเขา้สู่ระบบผา่นกองทุน
รวมน้ี จะท าให้เกิด การลงทุน การจา้งงาน และ การบริโภคท่ีสูงข้ึน ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ในระบบเศรษฐกิจ
อยา่งต่อเน่ือง 
 กองทุนรวมดัชนี (Index  Fund) เป็น 1 จาก 43 ประเภทท่ีสมาคมบริษทัจดัการกองทุนได้แยกประเภทไว ้
หรือเรียก SET 50 Index Fund ซ่ึงกองทุนน้ีมีนโยบายการลงทุน ท่ีลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นสามญัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นส่วนหน่ึงของดชันี SET50 เป็นจ านวนเฉล่ียในรอบระยะเวลาบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซ่ึงอาจะไม่ได้ลงครบทั้ ง 50 หุ้น ซ่ึงมีกลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive 
management strategy) โดยมุ่งหวงัให้ผลประกอบการเคล่ือนไหวตามดชันี SET50 (Index tracking) ปัจจุบนัมีทั้งหมด 
6 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ท่ีจดัตั้ง Index Fund และมีทั้งหมด 16 กองทุน รวมทั้งกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและ
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานของกองทุนรวมดชันีในประเทศไทย ดว้ยแบบจ าลอง Sharpe Ratio, Return 

on VaR และ Return on Modified VaR 
2. จดัเรียงอนัดบัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมดชันี เพ่ือสามารถใชป้ระกอบกบัการตดัสินใจเพ่ือเลือก

ลงทุนในกองทุนรวมดชันีไดใ้นอนาคต 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
3.1 ระเบียบวธิีการศึกษา  
การศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาผลการด าเนินงานและจดัอนัดบักองทุน จากการลงทุนในกองทุนดชันีในประเทศ

ไทย ดว้ยแบบจ าลองของ Sharpe Ratio, RoVaR และ RoMod.VaR และจดัอบัดบัผลการด าเนินงาน โดย แบ่งผลการ
ด าเนินงานออกเป็น 3 ช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 1, 3 และ 5 ปี เพ่ือเป็นเกณฑ์ท่ีใช ้ประกอบการตดัสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุนดชันีไดใ้นอนาคต 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 
ขอ้มูลท่ีใชท้  าการศึกษาและวิเคราะห์เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ มูลค่า สินทรัพยสุ์ทธิ 

(Net Asset Value : NAV) เป็นแบบรายวนัของกองทุนรวมดชันี ทั้งหมด 9 กองทุน จาก 6 บริษัทหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวนัท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยเก็บขอ้มูลจากสมาคมบริษทัจดัการ
ลงทุน (IAMC) และขอ้มูลผลตอบแทน ของพนัธบตัรรัฐบาล เพ่ือน ามาใชเ้ป็นค่า Risk-Free Rate โดยเก็บขอ้มูลจาก
ธนาคารแห่งประเทศ ไทย (ธปท.) 

 ผูศึ้กษาใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel ใชส้ าหรับประมวลผลและจดัเรียงขอ้มูลในงานวิจยั โดยดึง
ขอ้มูล NAV ของกองทุนจากโปรแกรม Aspen Graphic + Add on RTD Server 

3.3 ขั้นตอนการศึกษา 
1. เก็บข้อมูล NAV (Net Asset Value) เป็นแบบรายวนัทั้ งหมด 9 กองทุน และเก็บข้อมูล ผลตอบแทน

พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ1, 3 และ 5 ปี เพ่ือใชเ้ป็น Risk-Free Rate 
2. ค  านวณหาอตัราผลตอบแทนของแต่ละกองทุน เน่ืองจากผลตอบแทนเป็นขอ้มูลรายวนั (Daily Return) จึง

ตอ้งแปลงเป็นขอ้มูลรายปี (Annual Return) 
3. ท  าการหาค่าความเส่ียง, ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง เน่ืองจากความเส่ียงเป็นข้อมูล รายวนั (Daily 

Volatility) จึงตอ้งแปลงเป็นขอ้มูลรายปี (Annual Volatility) 
4. ทดสอบการกระจายตวัแบบ (Normality Test) ดว้ยวิธี Jaque-Bera Test  
5. ค  านวณหาค่า VaR และ Mod.VaR ของแต่ละกองทุน  
6. วดัผลการด าเนินงานของแต่ละกองทุน ดว้ยแบบจ าลอง Sharpe Ratio, RoVaR และ 
RoMod.VaR 
7. จดัอนัดบัผลการด าเนินงานของกองทุน ท่ีค านวณไดจ้ากแบบจ าลองในขอ้ (6.) โดยเรียงล าดบัจากผลการ

ด าเนินงานมากท่ีสุดรองลงมาจนถึงกองทุนท่ีมีผลการด าเนินงานนอ้ยท่ีสุด จนครบ 9 อนัดบั แลว้ท าการบนัทึกผล และ
ท าการเปรียบเทียบผลการจดัอนัดบัของทั้ง 3 วิธี โดยแบ่งผลการ ด าเนินงานออกเป็น 3 ช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 1, 3 
และ 5 ปี 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  548 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ตารางท่ี 1 ช่ือกองทุนและช่ือยอ่กองทุนรวมดชันีท่ีใชใ้นการศึกษาทั้ง 9 กองทุน 
อนัดับ ช่ือกองทุน ช่ือย่อกองทุน 

1 CIMB-Principal Daily SET 50 Index Fund CIMB-PRINCIPAL SET50 
2 K SET50 RMF KS50RMF 
3 Krung Thai SET50 Long-Term Equity Fund KSET50LTF 
4 Krungsri SET50 LTF KFLTF50 
5 K-SET 50 Index Fund K-SET50 
6 SCB SET50 Index Fund (Accumulation) SCBSET50 
7 SCB SET50 Index RMF SCBRMS50 
8 TMB SET50 TMB50 
9 TMB SET50 Retirement Mutual Fund TMB50RMF 

 
4. ผลการศึกษา 

งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษา และเลือกใชแ้บบจ าลองท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และการจดั
อนัดบักองทุนรวมดชันีในประเทศไทย ท่ีเปิดด าเนินงานงาน ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561  ทั้งหมด 9 กองทุน จาก บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โดยแบ่งผลการด าเนินงานออกเป็นช่วงระยะเวลา
ยอ้นหลงั 1, 3 และ 5 ปี ส าหรับหรับแบบจ าลองท่ีมีการศึกษาในคร้ังน้ี มีทั้งหมด 3 แบบจ าลอง ไดแ้ก่ แบบจ าลองการ
วัดผลการด าเนินงาน 1.Sharpe Ratio 2.Return on VaR (RoVaR) และ 3.Ruturn on Modified VaR(RoMod.VaR) 
รวมถึงดชันีท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการกระจายตวัของผลตอบแทนและความเสียง (Mean, Volatility, Skewness และ Kurtosis) 
เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกใช้แบบจ าลอง ในการวิเคราะห์ จัดอันดับเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ได้อย่าง
เหมาะสมกบัสภาวการณ์การเคล่ือนไหวของตลาดหลกัทรัพย ์และใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาตดัสินใจเพ่ือการ
ลงทุน 

จากการศึกษาผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมดชันี ในช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 1 , 3 และ 5 ปี 
กองทุนท่ีให้ผลตอบแทนเป็นบวก แสดงว่ากองทุน ดงักล่าวสามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุนได้ดี แต่มีบาง
กองทุนท่ีมีผลตอบแทนของกองทุนท่ีมี ผลตอบแทนของกองทุนต ่ากว่าผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง หมายความ
ว่ากองทุนดงักล่าวมี ผลตอบแทนท่ีติดลบ โดยแบ่งช่วงการศึกษาออกเป็น 3 ช่วงระยะเวลา สามารถสรุปผลการศึกษา
ไดด้งัน้ี 

ยอ้นหลงั 1 ปี กองทุนรวมดชันี ทั้ง 9 กองทุน มีผลตอบแทนติดลบเหมือนกนั กองทุนท่ีมีผลตอบแทนดีท่ีสุด
คือ ไดแ้ก่ อนัดบั 1 กองทุนท่ี 8 TMB50 (-0.0765) อนัดบั 2 กองทุนท่ี 6 SCBSET50 (-0.0780) และอนัดบั 3 กองทุนท่ี 
5 K-SET50 (-0.0785) 

ค่าความเส่ียงในแต่ละกองทุนส่วนใหญ่มีผลใกลเ้คียงกัน เฉล่ียอยู่ท่ี 13%  (Annual Volatility) กองทุนท่ีมี
ความเส่ียงมากสุดคือ กองทุนท่ี 5  K-SET50 (0.13430) กองทุนท่ีมีความเส่ียงต ่ าสุด คือกองทุนท่ี 1  CIMB-
PRINCIPAL SET50 (0.1300) 
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ยอ้นหลงั 3 ปี กองทุนท่ีมีผลตอบแทนส่วนเกินเป็นบวก สูงสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ กองทุนท่ี 6 SCBSET50 
(0.0961), กองทุนท่ี 8 TMB50 (0.0957) และกองทุนท่ี 5  K-SET50 (0.0955) เป็นต้น และไม่พบกองทุนท่ีมี
ผลตอบแทน ส่วนเกินติดลบ 

ค่าความเส่ียงในแต่ละกองทุนส่วนใหญ่มีผลใกล้เคียงกัน เฉล่ียท่ี 12% กองทุนท่ีมีความเส่ียงมากสุดคือ 
กองทุนท่ี 8 TMB50 (0.1251) กองทุนท่ีมีความเส่ียงต ่าสุดคือ กองทุนท่ี 1 CIMB-PRINCIPAL SET50 (0.1213)   

ยอ้นหลงั 5 ปี กองทุนท่ีมีผลตอบแทนส่วนเกินเป็นบวก สูงสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ กองทุนท่ี 6  SCBSET50 
(0.0464), กองทุนท่ี 8 TMB50 (0.0453) และกองทุนท่ี 2  KS50RMF (0.0428) เป็นต้น และไม่พบกองทุนท่ีมี
ผลตอบแทน ส่วนเกินติดลบ 

ค่าความเส่ียงในแต่ละกองทุนส่วนใหญ่มีผลใกล้เคียงกัน เฉล่ียท่ี 13% กองทุนท่ีมีความเส่ียงมากสุดคือ 
กองทุนท่ี 5 K-SET50 (0.1348) กองทุนท่ีมีความเส่ียงต ่าสุดคือ กองทุนท่ี 3 KSET50LTF (0.1314) 

จากการศกึษาการแจกแจงแบบปกติ (Test for Normality) ทั้ง 9 กองทุน ในช่วงระยะเวลา ยอ้นหลงั 1, 3 และ 
5 ปี สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี จากการประมวลผลค่าความโด่งมีค่ามากกว่า 3 มีเพียงแค่ในช่วง 5 ปียอ้นหลงั 
โดยมีเพียง 2 กองทุนในช่วง 5 ปียอ้นหลงัท่ีต ่ากว่า 3 คือ KSET50LTF (2.7922) และ KS50RMF(2.7490) และค่าความ
เบ้เป็นทั้ งค่าบวกและค่าติดลบ โดยมีลักษณะเบ้ซ้ายทั้ งหมด และจากผลการทดสอบการกระจายตัวแบบปกติ 
(Normality Test) ดว้ยวิธี Jarque-Bera Test พบว่าทุก กองทุนมีค่า JB Value มากกว่าค่า Critical Chi-Square หรือ 5.99 
หมายความว่าการกระจายของผลตอบแทนมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ มีลกัษณะเหมือนกนัทุกช่วงระยะเวลา 

ดงันั้นจึงเลือกใชแ้บบจ าลองวิธี RoMod.VaR 
จากการศึกษาเก่ียวกบัเสถียรภาพของการจดัอนัดบัของกองทุนรวมดชันี จากการ จดัอนัดบัผลการด าเนินงาน

ดว้ยวิธี Sharpe Raio และ RoVaR ผลของอนัดบัท่ีไดพ้บว่าไม่มีการ เปล่ียนแปลงไปจากอนัดบัของผลการด าเนินงาน 
แต่เม่ือน ามาจดัอนัดับผลการด าเนินงานด้วยวิธี RoMod. VaR อันดับมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงไปเป็นไปตาม
ลกัษณะของค่าความเบ ้และค่า ความโดงัท่ีถูกเพ่ิมเขา้มา กองทุนท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบั แสดงให้เห็นว่า
กองทุนดงักล่าว เป็นกองทุนท่ีจดัว่ามีเสถียรภาพในการจดัอนัดบัไม่ว่าวดัผลการด าเนินงานดว้ยวิธีใดอนัดบัยงัคงท่ี 
เหมือนเดิม ให้ผลตอบแทนท่ีชดัเจนเช่ือถือได ้ถึงแมอ้ันดับอาจไม่สูงเท่าใดนัก แต่ก็เป็นอีกทางเลือก ท่ีใช้ในการ
ประกอบการพิจารณาและตดัสินใจลงทุน สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

ยอ้นหลงั 1 ปี ทั้ง 9 กองทุนไม่มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบั เม่ือวดัผลทั้ง 3 แบบจ าลอง 
ยอ้นหลงั 3 ปี ส าหรับกองทุนท่ีมีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัเม่ือวดัผลทั้ง 3 แบบจ าลอง คือ กองทุนท่ี 5 K-

SET50 และกองทุนท่ี 8 TMB50 
ยอ้นหลงั 5 ปี ทั้ง 9 กองทุนไม่มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบั เม่ือวดัผลทั้ง 3 แบบจ าลอง 
ทั้งวิธี Sharpe Raio, RoVaR และ RoMod.VaR สามารถน ามาใชว้ดัผลการด าเนินงานของ กองทุนรวมดชันี

ได้เช่นกัน แต่มีข้อดีและข้อเสียท่ีแตกต่างกันข้ึนอยู่กับความเหมาะสมในการ ใช้งานตามพฤติกรรมของตลาด
หลกัทรัพยโ์ดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณีไดด้งัน้ี 

กรณีท่ี 1 สภาวการณ์ของตลาดหลกัทรัพยมี์ความผนัผวนต ่า ในกรณีเช่นน้ีถือว่าตลาด หลกัทรัพยค่์อนขา้งมี
เสถียรภาพ ท าให้เกิดความเช่ือมัน่ต่อผูล้งทุน ผลตอบแทนมีการแจกแจงแบบ ปกติ ในการด าเนินงานสามารถเลือกใช้
แบบจ าลองท่ีท าการวิเคราะห์โดยใชว้ิธี Sharpe Raio หรือ RoVaR ก็เพียงพอต่อการวดัผลการด าเนินงาน 
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กรณีท่ี 2 สภาวการณ์ของตลาดหลกัทรัพยมี์ความผนัผวนสูง หรือผลตอบแทนมีการแจก แจงแบบไม่ปกติ 
กรณีเช่นน้ีการเลือกแบบจ าลองและเง่ือนไขในการวิเคราะห์เช่นเดียวกบักรณีท่ี 1 จะส่งผลต่อการจดัอนัดบัและการ
ตดัสินใจลงทุน เน่ืองจากไม่สามารถวดัผลการด าเนินงานท่ี ครอบคลุมส่วนท่ีเป็น Fat-Tail ดว้ยเหตุน้ีจึงควรเลือกใชว้ิธี 
RoMod.VaR ท่ีเหมาะสมมากกว่า 
 
ตารางท่ี 2 ผลการด าเนินงานโดยวิธี RoMod.VaR มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกยอ้นหลงั 1 ปี 

Rank No. Fund Sharpe Ratio RoVar RoMod.Var 
1 8 TMB50 -0.5707 -0.2585 -0.2219 
2 6 SCBSET50 -0.5815 -0.2647 -0.2273 
3 5 K-SET50 -0.5848 -0.2666 -0.2287 

 
ตารางท่ี 3 ผลการด าเนินงานโดยวิธี RoMod.VaR นอ้ยท่ีสุด 3 อนัดบัแรกยอ้นหลงั 1 ปี 

Rank No. Fund Sharpe Ratio RoVar RoMod.Var 
1 3 KSET50LTF -0.6561 -0.3088 -0.2644 
2 7 SCBRMS50 -0.6365 -0.2972 -0.2546 
3 9 TMB50RMF -0.6365 -0.2971 -0.2545 

 
ตารางท่ี 4 ผลการด าเนินงานโดยวิธี RoMod.VaR  มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกยอ้นหลงั 3 ปี 

Rank No. Fund Sharpe Ratio RoVar RoMod.Var 
1 6 SCBSET50 0.7709 0.2163 0.1748 
2 5 K-SET50 0.7650 0.2150 0.1738 
3 8 TMB50 0.7656 0.2151 0.1734 

 
ตารางท่ี 5 ผลการด าเนินงานโดยวิธี RoMod.VaR  นอ้ยท่ีสุด 3 อนัดบัแรกยอ้นหลงั 3 ปี 

Rank No. Fund Sharpe Ratio RoVar RoMod.Var 
1 1 CIMB-PRINCIPAL SET50 0.6828 0.1960 0.1566 
2 7 SCBRMS50 0.7035 0.2011 0.1619 
3 9 TMB50RMF 0.7057 0.2017 0.1621 

 
ตารางท่ี 6 ผลการด าเนินงานโดยวิธี RoMod.VaR  มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกยอ้นหลงั 5 ปี 

Rank No. Fund Sharpe Ratio RoVar RoMod.Var 
1 6 SCBSET50 0.3451 0.1105 0.0816 
2 8 TMB50 0.3372 0.1082 0.0806 
3 2 KS50RMF 0.3213 0.1036 0.0796 
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ตารางท่ี 7 ผลการด าเนินงานโดยวิธี RoMod.VaR  นอ้ยท่ีสุด 3 อนัดบัแรกยอ้นหลงั 5 ปี 
Rank No. Fund Sharpe Ratio RoVar RoMod.Var 

1 1 CIMB-PRINCIPAL SET50 0.2690 0.0882 0.0649 
2 7 SCBRMS50 0.2770 0.0907 0.0666 
3 9 TMB50RMF 0.2848 0.0930 0.0689 

 

5. การอภปิรายผลและบทสรุป 

จากการศึกษาผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมดัชนี ในช่วงระยะเวลา ยอ้นหลัง 1 ปี ให้
ผลตอบแทนทุกกองทุนติดลบ เน่ืองจากในปี 2561 เป็นปีท่ี SET หรือหุ้นส่วนใหญ่ในตลาด และหุ้นใน SET50 มี
ผลตอบแทนท่ีติดลบ จึงท าให้ผลตอบแทนของกองทุนท่ีลงทุนในหุ้นเป็นหลกัติดลบไปดว้ย ส่วน 3 และ 5 ปี กองทุน
ให้ผลตอบแทนเป็นบวก และผลตอบแทนส่วนเกินเป็นบวกเช่นกัน ซ่ึงแสดงว่ากองทุนดังกล่าว สามารถให้
ผลตอบแทนจากการลงทุนไดดี้ ลกัษณะท่ีเหมือนกนัทุกช่วงระยะเวลา 

จากการประมวลผลค่าความเบแ้ละค่าความโด่ง ในช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 1, 3 และ 5 ปีค่า ส่วนใหญ่ค่า
ความโด่งมีค่ามากกว่า 3 ในช่วงเวลา 5 ปียอ้นหลงั ส่วนค่าความเบ ้มีลกัษณะเบซ้า้ย จากผลการทดสอบการกระจายตวั
แบบปกติ (Normality Test) ดว้ยวิธี Jarque-Bera Test พบว่าทุกกองทุนมี ทดสอบการก - Is Value ท่ีมีค่ามากกว่าค่า 
Critical Chi-Square หรือ 5.99 การกระจายตัวของผลตอบแทนมี การแจกแจงแบบไม่ปกติ เหมือนกันทุกช่วง
ระยะเวลา 

จากการศึกษาผลการด าเนินงานด้วยแบบจ าลองของ Sharpe Ratio, RoVaR และ RoMod.VaR พบว่า
แบบจ าลองท่ีเหมาะสมน ามาวดัผลการด าเนินงานจึงเป็นวิธี RoMod.VaR ท่ี สามารถวดัไดค้รอบคลุมส่วนท่ีเป็น Fat-
Tail โดยช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปี กองทุนท่ีเหมาะกบัการลงทุนตากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ กองทุนท่ี 8  TMB50, 
กองทุนท่ี 6 SCBSET50 และ กองทุนท่ี 5 K-SET50 ช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 3 ปี กองทุนท่ี 6 SCBSET50, กองทุนท่ี 5 
K-SET50 และ กองทุนท่ี 8 TMB50 และช่วงระยะเวลายอ้นหลัง 5 ปี กองทุนท่ี 6  SCBSET50, กองทุนท่ี 8 TMB50, 
กองทุนท่ี 2 KS50RMF 

 จากผลการศึกษาดว้ยแบบจ าลอง Sharpe Ratio, RoVaR และ RoMod.VaR ในช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 1, 3 
และ 5 ปี ส่วนใหญ่ไม่มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัผลการด าเนินงาน เน่ืองจาก เน่ืองจากในช่วงเวลานั้น กองทุนส่วน
ใหญ่มีความผนัผวนต ่า ซ่ึงท าให้ค่าจากแบบจ าลอง RoMod.VaR มีความใกลเ้คียงกับแบบจ าลอง Sharpe Ratio และ 
RoVaR  ซ่ึงแบบจ าลอง RoMod.VaR จะสามารถใชไ้ดดี้ในกรณีท่ีกองทุนหรือสินทรัพย ์มีความผนัผวนสูง 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
ข้อจ ากดั 
1. เน่ืองจากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการท าการศึกษาคร้ังน้ีถูกก าหนดด้วยขอบเขตของ ยะเวลา ไม่

สามารถท าการศึกษาผลการด าเนินงานของกองทุนไดต้ั้งแต่เร่ิมจดัตั้ง ดงันั้นอตัราผลแทนและความเส่ียงของกองทุน
รวมดชันีท่ีไดจ้ากการศึกษา อาจไม่สามารถสรุปถึง ความสามารถในการบริหารจดัการกองทุนไดอ้ย่างแทจ้ริง ผูท่ี้
ตอ้งการน าผลการศึกษาไปใช้เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนจึงควรพิจารณาเง่ือนไข
ดงักล่าวดว้ย 
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2. แบบจ าลองท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตและความเหมาะสมกบัสถานการณ์ต่างไป ดงันั้นการ
น ามาใชค้วรระมดัระวงัในการตีความผลลพัธ์ท่ีไดเ้น่ืองจากแบบจ าลองมาจาก ทฤษฎีท่ีมีขอ้อจ ากดัในตวัเอง 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษา 
1. เน่ืองจากกองทุนรวมดัชนีท่ีบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน รวมมีหลายประเภท 

สามารถศึกษาโดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่างกองทุนรวมดัชนีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการจดัสรร
สัดส่วนการลงทุนท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่นกองทุน Active Fund เพ่ือประโยชน์ในการตดัสินใจของผู ้ลงทุน 

2. ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตัวอย่างมีการกระจายตัวของผลตอบแทนแบบ Non-Normal Distribution 
เช่นเดียวกนัทั้งหมด โดยมิไดศึ้กษากรณีการกระจายตวัของผลตอบแทนแบบ Normal Distrubution ควรท าการศึกษาท่ี
ให้ผลเปรียบเทียบทั้งในกรณีท่ีผลตอบแทนมีการกระจายตัวทั้งแบบ Normal Distrubution และแบบ Non-Normal 
Distrubution 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือนกัลงทุนทัว่ไปจะสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนของตวัเองไดด้ว้ย

เคร่ืองมือท่ีช่วยในการคัดเลือกหุ้น โดยคัดเลือกจากเกณฑ์คะแนนของ Piotroski (2000) ซ่ึงเป็นการน าข้อมูลทาง
การเงินมาแปลงเป็นคะแนน (F-Score) และน าหุ้นมาคดักรองเพ่ือหาพอร์ตโฟลิโอท่ีได้ผลตอบแทนท่ีสูงและความ
เส่ียงท่ีเหมาะสม วิธีการคดักรองแบ่งเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ อตัราส่วนระหว่างมูลค่าทางบญัชีต่อมูลค่าตามราคาตลาด 
(Book-to-market Ratio) และมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา ได้แก่ ขอ้มูลงบ
การเงินของบริษทั ราคาหุ้น และดชันี SET TRI ในช่วงเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2560 

จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มของหุ้นท่ีมี F-Score สูง จะมีหุ้นท่ีมีมูลค่าตามราคาตลาดสูงในสัดส่วนท่ีมากกว่า
กลุ่มของหุ้นทั้งหมด สามารถสร้างผลตอบแทนสูงได ้ซ่ึงค่าเฉล่ียของผลตอบแทนสูงกว่าตลาด แต่ความเส่ียงก็เพ่ิมข้ึน
ดว้ย และการคดักรองดว้ยวิธีการทั้ง 2 แบบ สามารถสร้างผลตอบแทนเฉล่ียไดสู้งกว่าตลาดและความเส่ียงเพ่ิมข้ึน
เช่นเดียวกนั  
ค าส าคญั: F-Score, Book-to-market Ratio 

 

ABSTRACT 
The objective of this study is to creating an investment portfolio with tools that help choosing stocks. F-

Score from the paper of Piotroski (2000) that converted from financial statement, can predict the return of stocks. 
Then select the stocks from the high F-Score to create an investment portfolio. Method for selecting the stocks are 
Book-to-market Ratio and Market Capitalization. The result will be measured by the return of portfolio which data 
are financial statement, stock price and SET TRI index between 2013 and 2018 

The result show that high F-Score was mostly high market capitalization and the returns can be increased 
more than SET TRI but the risk also increased. In addition, 2 methods for selecting the stocks can be increase return 
more than SET TRI but the risk also increased. 
Keywords:  F-Score, Book-to-market Ratio 
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1. บทน า 
ปัจจุบนัการลงทุนในหุ้นสามญัซ่ึงมีอตัราผลตอบแทนสูงเป็นท่ีนิยมมากข้ึนกว่าแต่ก่อน เน่ืองจากเราสามารถ

ซ้ือขายไดส้ะดวกผ่านทางโทรศพัทมื์อถือและใชเ้งินลงทุนไม่มาก เป็นแรงจูงใจให้คนเขา้มาลงทุนมากยิง่ข้ึน แต่ดว้ย
เหตุผลเดียวกนัท่ีทุกคนสามารถซ้ือขายไดง่้ายและเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว ท าให้การลงทุนให้
ไดอ้ตัราผลตอบแทนท่ีสูงเป็นไปไดย้ากมากข้ึน เน่ืองจากมีคนเขา้มาแข่งขนัเพ่ิมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นนกัลงทุนทัว่ไป
ดว้ยกนัเอง รวมทั้งนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบนัซ่ึงมีความรู้ความสามารถ และมีเคร่ืองมือท่ีช่วยวิเคราะห์
หรือตดัสินใจในการลงทุนท่ีดีกว่า ดงันั้นการคดัเลือกหุ้นให้ไดผ้ลตอบแทนสูงจึงจ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือเขา้มาช่วย เพ่ือ
นกัลงทุนทัว่ไปจะสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนเองได ้
 การวิเคราะห์หุ้นแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) และการ
วิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis) โดยงานวิจยัน้ีจะสนใจในการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นวิธีท่ีนิยม
ในปัจจุบนั เป็นการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงวิเคราะห์บริษทัท่ีบ่งบอกถึง
สถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท แต่ด้วยวิธีการดังกล่าวต้องท าการเลือกหุ้นทีละตวัเพ่ือมา
วิเคราะห์ ซ่ึงจ านวนหุ้นในตลาดหลักทรัพยน์ั้นมีอยู่จ  านวนมาก หากหุ้นบางตวัท่ีถูกน ามาวิเคราะห์ไม่คุ้มค่าต่อการ
ลงทุน อาจท าให้เสียเวลามาก ดงันั้นควรมีเคร่ืองมือท่ีช่วยคดัเลือกหุ้นเพ่ือลดการสูญเสียทรัพยากรโดยไม่จ าเป็น โดย
งานวิจยัน้ีจะพิจารณาเช่นเดียวกบังานวิจยัตน้ฉบบั (Piotroski, 2000) มีดว้ยกนั 3 ส่วน ไดแ้ก่ หุ้นนั้นเป็นหุ้นของบริษทั
ท่ีดีและมีความสามารถในการแข่งขนั หุ้นนั้นเป็นหุ้นท่ีมีสภาพคล่องในตลาดหลกัทรัพย ์และเคร่ืองมือท่ีใชต้อ้งง่ายต่อ
การใช้งาน ซ่ึงในสองส่วนแรก    จะมีความส าคัญของงานวิจัยน้ีมาก เน่ืองจากหุ้นท่ีดีและมีความสามารถในการ
แข่งขนัจะมี  ความเส่ียงในการลม้ละลายน้อยกว่าหรือเสียหายในขอบเขตท่ีจ ากดักว่า และหุ้นท่ีมีสภาพล่องในตลาด
หลกัทรัพยจ์ะท าให้เราซ้ือขายหุ้นไดต้ามราคาท่ีควรจะเป็นส่วนในเร่ืองความง่ายต่อการใชเ้คร่ืองมือจะตอ้งมีความ
ซบัซอ้นนอ้ยและเขา้ใจไดง่้าย 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาว่าเกณฑก์ารให้คะแนนของ Piotroski (2000) สามารถคดัเลือกหุ้นท่ีให้ผลตอบแทนเฉล่ียสูงกว่า

ผลตอบแทนตลาดไดห้รือไม่ 
2. เพ่ือนกัลงทุนทัว่ไปจะสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนของตวัเองได ้

 

3. การด าเนินการวจิัย 
งานวิจยัน้ีจะเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนระหว่างผลตอบแทนของกลุ่มตวัอยา่งและผลตอบแทนของตลาด 

โดยใชเ้กณฑ์การให้คะแนนเช่นเดียวกบังานวิจยัของ Piotroski (2000) แต่ส่ิงท่ีต่างกนัของงานวิจยัน้ีคือการแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่าง เน่ืองจากข้อมูลในการศึกษามีจ านวนไม่มาก จึงมีการเปล่ียนแปลงการแบ่งกลุ่มของงานวิจัยน้ี เพ่ือให้
เหมาะสมกบัขอ้มูลและความสะดวกในการไปใชจ้ริง 

งานวิจัยน้ีใช้ข้อมูลท่ีเป็นแบบทุติยภูมิ โดยใช้แหล่งข้อมูลมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ เว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และ Thomson Reuters Datastream ในการรวบรวมงบการเงิน ราคา
หลักทรัพย ์และดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงรวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือน ช่วงเวลาระหว่างปี      
พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2560 รวมเป็นระยะเวลา 6 ปี 
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เกณฑ์การให้คะแนนของ Piotroski (2000) แบ่งออกไดเ้ป็น 3 หมวด ไดแ้ก่ ความสามารถในการท าก าไร
ของบริษทั ความสามารถในการก่อหน้ีและสภาพคล่องของบริษทั และประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ซ่ึงสามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็น 9 คะแนน ดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1  เกณฑก์ารนบัคะแนน F-Score 
 เง่ือนไข การให้คะแนน 
1. ROA > 0 หาก ROA มากกวา่ 0 จะนบั 1 คะแนน นอกเหนือจากน้ีได ้0 คะแนน 
2. CFO > 0 หาก CFO มากกว่า 0 จะนบั 1 คะแนน นอกเหนือจากน้ีได ้0 คะแนน 
3. ∆ROA > 0 หาก ROA ในปีปัจจุบนัมากกว่าปีก่อน จะนบั 1 คะแนน นอกเหนือจากน้ีได ้0 คะแนน 
4. CFO > ROA หาก CFO มากกว่า ROA จะนบั 1 คะแนน นอกเหนือจากน้ีได ้0 คะแนน 
5. ∆LEVER > 0 หาก LEVER ในปีปัจจุบนัมากกว่าปีก่อน จะนบั 1 คะแนน นอกเหนือจากน้ีได ้0 

คะแนน 
6. ∆LIQUID > 0 หาก LIQUID ในปีปัจจุบนัมากกว่าปีก่อน จะนบั 1 คะแนน นอกเหนือจากน้ีได ้0 

คะแนน 
7. EQ_offer หากไม่มีการเพ่ิมทุน จะนบั 1 คะแนน นอกเหนือจากน้ีได ้0 คะแนน 
8. ∆MARGIN > 0 หาก MARGIN ในปีปัจจุบนัมากกว่าปีก่อน จะนบั 1 คะแนน นอกเหนือจากน้ีได ้0 

คะแนน 
9. ∆TURN > 0 หาก TURN ในปีปัจจุบนัมากกว่าปีก่อน จะนบั 1 คะแนน นอกเหนือจากน้ีได ้0 คะแนน 
 

โดยแต่ละตวัแปรจะมีค าอธิบายและการค านวณดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2  สรุปขอ้มูลตวัแปรต่างๆ อตัราส่วนงบการเงิน และวิธีการค านวณ 
 ตวัยอ่ ค าเต็ม ค าอธิบายและวิธีการค านวณ 

1. ROA Return on Assets 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม หรือก าไรสุทธิต่อ
สินทรัพยร์วม 
( Net Income / Total Assets ) 

2. CFO Cash Flow from Operations 
อตัราผลตอบแทนเงินสดต่อสินทรัพยร์วม หรือกระแส
เงินสดจากการด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วม 
( Operating Cash Flow / Total Assets ) 

3. LEVER Leverage 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย 
( Long Term Debt / Average Total Assets ) 

4. LIQUID Liquidity 
อตัราส่วนสภาพคล่อง หรือสินทรัพยห์มุนเวียนต่อ
หน้ีสินหมุนเวียน 
( Current Assets / Current Liabilities ) 
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ตารางท่ี 2  สรุปขอ้มูลตวัแปรต่างๆ อตัราส่วนงบการเงิน และวิธีการค านวณ (ต่อ) 
 ตวัยอ่ ค าเต็ม ค าอธิบายและวิธีการค านวณ 
5. EQ_offer  การเพ่ิมทุน หรือจ านวนหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนเพ่ิมข้ึน 

6. MARGIN Current Gross Margin Ratio 
อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ต่อยอดขาย 
( (Sales – Cost of Goods Sold) / Sales ) 

7. TURN Current Year Asset Turnover Ratio 
อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 
( Sales / Total Assets ) 

 

การหา F-Score สามารถแบ่งแยกหุ้นได้ตามคะแนนตั้ งแต่ 0 ถึง 9 คะแนน โดยจะเน้นเฉพาะกลุ่ม High 
Score (7-9) ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเราคาดหวงัว่าจะไดค่้าเฉล่ียของผลตอบแทนมากกว่าผลตอบแทนตลาด  จากนั้ นน ากลุ่ม 
High Score (7-9) มาแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย โดยแบ่งเป็นกลุ่มอตัราส่วนระหว่างมูลค่าทางบญัชีต่อมูลค่าตามราคาตลาดสูง 
(High Book-to-market Ratio) และกลุ่มมูลค่าตามราคาตลาดสูง (High Market Capitalization) จ านวนหุ้นในกลุ่ม
ตวัอยา่งจะทดสอบหลากหลายค่า ซ่ึงให้น ้ าหนกัการลงทุนในหุ้นแต่ละตวัเท่าๆกนั (Equally Weighted) 

การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนนั้น จะเปรียบเทียบผลตอบแทนส าหรับช่วงเวลาการถือครอง (Holding 
Period) คือ 1 ปี โดยจะเร่ิมซ้ือและถือครอง (Buy-and-hold) ตั้งแต่ราคาปิดของวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคมและ
ขายราคาปิดวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคมในปีถดัไป ซ่ึงการเลือกวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคมในการเร่ิม
ซ้ือหุ้นนั้น เพ่ือให้มัน่ใจว่างบการเงินของทุกบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดจะประกาศออกมาเรียบร้อยแลว้ 

ลกัษณะงานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงประจกัษ์ โดยน าขอ้มูลผลตอบแทนและความเส่ียงของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 
กลุ่มและตลาดมาเปรียบเทียบ จากการใชปั้จจยัพ้ืนฐาน (F-Score) มูลค่าของหุ้น (Book-to-market Ratio และ Market 
Capitalization) ความเส่ียง (Standard Deviation) และการวัดผลตอบแทน (Sharpe Ratio) ซ่ึ งจะตอบค าถามถึง
วตัถุประสงคว์่าสามารถคดัเลือกหุ้นท่ีให้ผลตอบแทนสูงและนกัลงทุนสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนน้ีเองไดห้รือไม่ 
 

4. ผลการวจิัย 
จากตารางท่ี 3 ขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินทุกตวัมีลกัษณะของขอ้มูลกระจายตวัแบบเบข้วา ดูไดจ้ากค่าเฉล่ีย 

(Mean) มากกว่ามธัยฐาน (Median) และข้อมูลมีการกระจายตวัค่อนขา้งมาก ซ่ึงหมายถึงบริษัทส่วนใหญ่มีค่าของ
อตัราส่วนทางการเงินกระจุกตวัอยูฝ่ั่งซา้ย และมีการกระจายตวัของขอ้มูลฝ่ังขวาท่ีกวา้งมาก 
 จากขอ้มูลจะเห็นว่ากลุ่มหุ้นคะแนนสูง (High Score) จะมีค่าเฉล่ีย Market Capitalization ของกลุ่มคะแนน
สูงมากกว่าค่าเฉล่ียของกลุ่มหุ้นทั้งหมด แสดงว่ากลุ่มหุ้นคะแนนสูงมีหุ้นท่ี Market Capitalization สูง อยู่ในสัดส่วนท่ี
มากกว่าของกลุ่มหุ้นทั้งหมด (All Score) 

จากการคัดเลือกหุ้นไทยตามเกณฑ์คะแนนของ Piotroski (2000) ผลลัพธ์ท่ีได้ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นท่ีมี 
Market Capitalization สูง ซ่ึงเป็นหุ้นมีคนให้ความสนใจและนิยมลงทุน ด้วยความท่ีหุ้นเป็นท่ีสนใจจากนักลงทุน
มากมายจึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนสูงเกินปกติ เน่ืองจากราคาหุ้นจะตอบสนองต่อขอ้มูลข่าวสารท่ีเขา้มา
อยา่งรวดเร็ว  ซ่ึงสะทอ้นออกมาจากค่าเฉล่ีย Book-to-market Ratio ของกลุ่มหุ้นคะแนนสูงท่ีต ่ากว่าค่าเฉล่ียของกลุ่ม
หุ้นทุกตวั 
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ตารางท่ี 3  ค่าสถิติเชิงพรรณนาของอตัราส่วนทางการเงิน 

 Mean S.D. 
10th 

Percentile 
25th 

Percentile 
Median 

75th 
Percentile 

90th 
Percentile 

All Score        
    Market Capitalization 
        (in Million Baht) 

26,001 83,196 761 1,514 4,006 13,736 48,013 

    Book-to-market Ratio 0.780 0.550 0.210 0.384 0.669 1.058 1.46 
    Assets  (in Million Baht) 50,003 263,102 933 1,816 4,387 13,330 53,921 
    Sales  (in Million Baht) 18,236 112,443 297 925 2,530 7,683 20,456 
    Return on Assets 0.056 0.158 -0.031 0.012 0.050 0.094 0.146 
    Sharpe Ratio 0.207 - - - - - - 
High Score (7-9 Score)       
    Market Capitalization 
        (in Million Baht) 

32,795 101,151 903 1,782 4,778 18,008 66,497 

    Book-to-market Ratio 0.663 0.485 0.183 0.328 0.540 0.880 1.281 
    Assets  (in Million Baht) 32,252 150,363 933 1,918 4,638 13,715 49,252 
    Sales  (in Million Baht) 27,488 140,432 722 1,492 3,782 9,973 27,057 
    Return on Assets 0.097 0.113 0.014 0.037 0.076 0.125 0.185 
    Sharpe Ratio 0.216 - - - - - - 

 

จากตารางท่ี 4 ท่ีมีการแบ่งกลุ่มตามคะแนน F-Score จะไดท้ั้งหมด 10 กลุ่ม โดยตั้งแต่คะแนน 7-9 คะแนน 
เป็นตวัแทนของหุ้นท่ีมีฐานะทางการเงินมัน่คง มีผลตอบแทนเฉล่ียทบตน้สูงกว่าตลาด แต่ความเส่ียงก็มากกว่าเช่นกนั 
 

ตารางท่ี 4  F-Score ของหุ้นไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2560 
F-Score จ านวนหุน้ ผลตอบแทนเฉล่ียทบตน้ (%) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (%) 

0 4 5.47 50.89 
1 30 21.43 18.67 
2 96 8.24 23.82 
3 229 5.32 18.36 
4 351 4.12 15.62 
5 608 2.45 14.12 
6 591 3.14 14.75 
7 474 5.82 15.96 
8 287 3.40 15.94 
9 84 6.52 16.49 

High (7-9) 845 5.34 16.07 
SET TRI - 4.11 12.43 
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งานวิจยัของ Piotroski (2000) ได้ศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน พบว่าอตัราส่วน
มูลค่าทางบญัชีต่อมูลค่าตามราคาตลาด (Book-to-market Ratio) สูง สามารถสร้างผลตอบแทนส่วนเพ่ิมไดเ้ม่ือเทียบ
กบัตลาด จากตารางท่ี 5 จะเห็นว่าพอร์ตการลงทุนท่ีประกอบไปด้วยหุ้น Book-to-market Ratio สูง สามารถสร้าง
ผลตอบแทนส่วนเพ่ิมไดเ้ช่นเดียวกนั 
 

ตารางท่ี 5  ผลตอบแทนและความเส่ียงของพอร์ตโฟลิโอท่ีคดัเลือกหุ้นคะแนนสูงจากอตัราส่วนมูลค่าทางบญัชีต่อ
มูลค่าตามราคาตลาด (Book-to-market Ratio) สูงสุด 
จ านวนหุ้น ผลตอบแทนเฉล่ียทบตน้ (%) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (%) Sharpe Ratio 

1 8.44 61.26 0.13 
2 5.52 34.84 0.18 
3 5.84 28.00 0.29 
5 5.25 22.03 0.34 
7 4.73 23.42 0.31 
10 3.56 19.97 0.25 
15 9.17 19.91 0.68 
20 7.95 19.09 0.56 
25 7.26 17.52 0.50 
30 8.55 16.43 0.63 

SET TRI 4.11 12.43 0.21 
 

หลงัจากการเลือกหุ้นท่ีมีอตัราส่วนมูลค่าทางบญัชีต่อมูลค่าตามราคาตลาด (Book-to-market Ratio) สูงแลว้ 
งานวิจยัของ Piotroski (2000) ยงัไดน้ าขอ้มูลเดิมมาทดสอบต่อโดยแบ่งตามขนาดของบริษทั (เล็ก กลาง และใหญ่) ซ่ึง
ผลท่ีไดคื้อบริษทัขนาดเล็กสร้างผลตอบแทนส่วนเพ่ิมไดม้ากท่ีสุด 

งานวิจยัน้ีไดท้ดสอบต่างกนัตรงท่ีไม่ไดน้ าหุ้นท่ีมี Book-to-market Ratio สูง มาแบ่งตามขนาดบริษทั แต่จะ
น าหุ้นท่ีได ้F-Score สูงมาจดัอนัดบัตามขนาดบริษทั ซ่ึงไดผ้ลลพัธ์ตามตารางท่ี 6 โดยรวมจะเห็นว่าบริษทัท่ีมี Market 
Capitalization สูง สามารถสร้างผลตอบแทนส่วนเพ่ิมไดม้ากกว่าบริษทัท่ีมี Market Capitalization ต ่าและความเส่ียง
เร่ิมคงท่ีมากข้ึนหลงัจากกระจายการลงทุนตั้งแต่จ านวน 10 หุ้นข้ึนไป และทั้งสองตารางมีค่า Sharpe Ratio สูงเม่ือมี
จ านวนหุ้นในพอร์ตโฟลิโอ 10 และ 15 หุ้น 
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ตารางท่ี 6  ผลตอบแทนและความเส่ียงของพอร์ตโฟลิโอท่ีคดัเลือกหุ้นคะแนนสูงจากมูลค่าตามราคาตลาด (Market 
Capitalization) สูงสุด  
จ านวนหุ้น ผลตอบแทนเฉล่ียทบตน้ (%) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (%) Sharpe Ratio 

1 13.24 23.44 0.65 
2 -0.06 19.46 - 0.11 
3 5.65 17.89 0.21 
5 6.50 16.02 0.32 
7 10.09 15.31 0.66 
10 8.02 14.94 0.51 
15 7.48 14.93 0.44 
20 6.06 14.94 0.35 
25 5.30 14.80 0.28 
30 4.52 14.97 0.20 

SET TRI 4.11 12.43 0.21 
 
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการวิ เคราะห์ผลการศึกษากลุ่มของหุ้ นคะแนนสูง (High Score) พบว่าค่าเฉ ล่ี ยของ Market 
Capitalization ของกลุ่มหุ้นคะแนนสูงมีค่ามากกว่าค่าเฉล่ียของกลุ่มหุ้นทั้งหมด (All Score) และมีค่าเฉล่ีย Book-to-
market Ratio ต ่ากว่าค่าเฉล่ียกลุ่มของหุ้นทั้งหมดดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัลกัษณะของหุ้นท่ีมี Market Capitalization สูง 
คือมกัมีฐานะทางการเงินท่ีดี มีความสามารถในการแข่งขนั และเป็นท่ีนิยมลงทุน ท าให้การหาหุ้นท่ีราคาต ่ากว่ามูลค่า
พ้ืนฐานเป็นไปไดย้าก 
 จากการวิเคราะห์แบบโดยรวมพบว่ากลุ่มของหุ้นคะแนนสูง (7-9 คะแนน) สามารถสร้างผลตอบแทนส่วน
เพ่ิมไดเ้ม่ือเทียบกบัดชันี SET TRI โดยเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.23 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.64 
ซ่ึงขอ้แตกต่างในการหา F-Score ของงานวิจยัน้ีคืองานวิจยัช้ินน้ีใชหุ้้นทุกตวัมาค านวณแลว้แบ่งแยกตามคะแนน ซ่ึง
ตน้ฉบบัไดใ้ชหุ้้นท่ี Book-to-market Ratio สูงเท่านั้นในการหา F-Score 
 จากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างซ่ึงแบ่งเป็น 2 พอร์ตโฟลิโอจากกลุ่มหุ้นคะแนนสูงพบว่าพอร์ตโฟลิโอท่ี
ประกอบด้วยหุ้นท่ีมี Book-to-market Ratio สูง สามารถสร้างผลตอบแทนส่วนเพ่ิมได้เม่ือเทียบกับ SET TRI และ
ความเส่ียงก็เพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกนั ส่วนพอร์ตโฟลิโอท่ีประกอบด้วยหุ้นท่ีมี Market Capitalization สูง สามารถสร้าง
ผลตอบแทนส่วนเพ่ิมไดเ้ม่ือเทียบกบั SET TRI แต่ความเส่ียงเพ่ิมข้ึนไม่มากเท่าพอร์ตโฟลิโอแรกและความเส่ียงเร่ิม
คงท่ีเม่ือมีการกระจายการลงทุนตั้งแต่จ านวน 10 หุ้นข้ึนไป และพอร์ตโฟลิโอทั้งสองแบบมีค่า Sharpe Ratio สูงเม่ือมี
จ านวนหุ้นในพอร์ตโฟลิโอ 10 และ 15 หุ้น 
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 วตัถุประสงค์ของงานวิจยัน้ี คือตอ้งการให้นักลงทุนมีเคร่ืองมือท่ีสามารถช่วยจดัท าพอร์ตโฟลิโอเป็นของ
ตนเองไดแ้ละไดรั้บผลตอบแทนท่ีดี ซ่ึงการศึกษาท าให้เห็นแลว้ว่าการใชเ้กณฑ์การให้คะแนนจากขอ้มูลทางการเงิน
ของ Piotroski (2000) สามารถสร้างผลตอบแทนเกินปกติ และนักลงทุนทัว่ไปยงัสามารถน ามาใชจ้ดัพอร์ตโฟลิโอโดย
คดัเลือกหุ้นดว้ยตวัเองได ้
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพฒันาทกัษะในการบรรเลงฟลูต 2) เพ่ือน าเสนอ

วิธีการฝึกซอ้ม 3) เพ่ือน าเสนอแนวทางการบรรเลง 4) เพ่ือน าไปเป็นส่วนหน่ึงของการแสดง โดยผูเ้ขียนไดด้ าเนินงาน
การศึกษาคน้ความอิสระ โดยผูเ้ขียนไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการฝึกซ้อม และแนวทางการบรรเลง  
โดยไดข้อ้มูลจากการอ่านหนงัสือ บทความ และ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากอินเตอร์เน็ต จากนั้นผูเ้ขียนไดน้ าเอาขอ้มูลบริบทต่างๆ 
แลว้จึงน าขอ้มูลต่างๆ มาประยุกคใ์ชใ้นการ ฝึกซอ้ม ตีความและแกไ้ขปัญหาในการบรรเลง แลว้จึงท าการสรุป 

ผลจากการศึกษาค้นควา้อิสระในคร้ังน้ีพบว่า สามารถน าวิธีการบรรเลงไปประยุกต์ใช้กับบทเพลง
ส าหรับฟลูตหรือเคร่ืองเป่าชนิดอ่ืนของบาค และ บทเพลงอ่ืนภายในยุคบาโรกได ้นอกจากน้ียงัสามารถน าเอาวิธีการ
ฝึกซอ้มหรือวิธีการแกไ้ขปัญหาไปประยกุตใ์ชก้บัเพลงอ่ืนไดอี้กดว้ย 
ค าส าคญั:  บาค , การบรรเลงฟลูต, การฝึกซอ้ม, การตีความ 

 

ABSTRACT 
The objectives of this study are 1) to develop ones’ flute performance, 2) to introduce an effective and 

efficient approaches for flute rehearsal, 3)  to introduce approaches of flute performance and 4) to be a reference 
material for a graduate recital. This study is a collection of information gathering from text books, articles and the 
internet. As a result, researcher crystallizes all the said ideas and become a source of approaches for rehearsal, analysis 
as well as conclusion toward enthusiastic flutists. 

In this connection, this study can be implemented not only with other classical flute and non-flute pieces 
such as woodwinds and brass instruments pieces composed by J.S. Bach but also including other composers’ pieces 
during the Baroque Period in order to reach a higher level of effective rehearsal. 
Keywords:  BACH , FLUTE SOLO , PERFORMANCE PRACTICE, INTERPRETATION    
 
 
 
 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  563 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

1. บทน า 
การพฒันาทกัษะทางดา้นการบรรเลงฟลูตในระดบับณัฑิตศึกษานั้นจะตอ้งศึกษาและพฒันาองคค์วามรู้ต่างๆ 

ทั้งดา้นการตีความในการบรรเลง การวางแผนการฝึกซอ้ม และการพฒันาทกัษะในการบรรเลงฟลูต ในการแสดงเด่ียว
ฟลูตคร้ังน้ี ผูเ้ขียนตั้งใจเป็นอย่างยิ่งท่ีจะสร้างสรรคผ์ลงานทางดา้นการบรรเลงฟลูต โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ลือกบรรเลงบท
เพลง Partita in A minor BWV 1013 ส าหรับฟลูต ประพนัธ์โดยโยฮนัน์ เซบาสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach, 
ค.ศ.  1685 – 1750) ในยุคบาโรก ซ่ึงเป็นบทเพลงมาตรฐานท่ีใช้ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ผูเ้ขียนได้ศึกษา
องคป์ระกอบต่างๆ ของบทเพลงเพ่ือน ามาเป็นประโยชน์ในการวางแผนการฝึกซอ้ม และพฒันาทกัษะในการบรรเลง
ฟลูต ส่งผลให้สามารถน าออกบรรเลงในการแสดงเด่ียวไดดี้ยิง่ข้ึน 

การท่ีจะบรรเลงบทเพลงไดดี้ ผูบ้รรเลงจ าเป็นตอ้งศึกษาถึงบริบทต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเพลงท่ีจะบรรเลง 
เช่น ประวติัผูป้ระพนัธ์ ลกัษณะของดนตรีในยุคของบทเพลงท่ีจะบรรเลงและวิธีการตีความ การศึกษาบริบทต่าง ๆ 
เหล่าน้ีจะก่อให้เกิดความเข้าใจในการบรรเลงไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเหมาะสมต่อการถ่ายทอดผ่านการบรรเลงตาม
หลกัการและหนา้ท่ีของผูบ้รรเลง อภิชยั เล่ียมทองไดอ้ธิบายถึงเร่ืองของเป้าหมาย และหนา้ท่ีส าคญัของนกัดนตรีไวว้่า 
ส าหรับนกัดนตรีท่ีเป็นผูแ้สดงดนตรีนั้น เป้าหมาย และหนา้ท่ีส าคญัของการแสดงดนตรีท่ีดีคือการแสดงเพ่ือถ่ายทอด
ความคิดและจินตนาการของผูป้ระพนัธ์เพลง ผา่นทางการบรรเลงบทเพลงให้ตรงกบัส่ิงท่ีผูป้ระพนัธ์เพลงตอ้งการให้
มากท่ีสุด โดยท่ีนักดนตรีต้องศึกษาและมีความเข้าใจบทเพลง ความต้องการของผูป้ระพนัธ์เพลง ซ่ึงอาจรวมถึง
การศึกษาประวติัศาสตร์ดนตรี ทฤษฎีดนตรีหรือฉนัทลกัษณ์ของบทเพลง เพ่ือท่ีจะเกิดความเขา้ใจในองคร์วมของบท
ประพนัธ์ท่ีจะแสดง (อภิชยั เล่ียมทอง, 2555, น. 30) การศึกษาถึงองค์ประกอบเหล่าน้ีจะส่งผลให้ผูบ้รรเลงเขา้ใจถึง
ประวติัของผูป้ระพนัธ์เพลง ลกัษณะของดนตรีในยคุของบทเพลงท่ีบรรเลง และเขา้ใจถึงวิธีการตีความหรือ แนวทาง
ในการบรรเลงตามแบบแผนท่ีนกัประพนัไดป้ระพนัธ์ข้ึน 

ในส่วนของค าศพัทท์างดา้นดนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูเ้ขียนอา้งอิงความหมายและค าแปลจากหนงัสือ พจนานุกรม
ศพัทดุ์ริยางคศิลป์ พิมพค์ร้ังท่ี 4 (พ.ศ. 2554) เขียนโดย ศาสตราจารย ์ดร.ณชัชา พนัธุ์เจริญ 

โน้ตเพลงท่ีผูเ้ขียนไดน้ ามาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี คือ หนังสือโน้ตเพลง J.S. Bach Partita in A 
minor for Solo Flute BWV 1013 ของส านกัพิมพ ์Barenreiter เรียบเรียงโดยฮนัส์ ปีเตอร์ ชมิทซ์ (Hans-Peter Schmitz) 

โยฮนัน์ เซบาสเตียน บาค เกิดเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 1685 ท่ีเมืองไอเซนาค ในประเทศเยอรมนั เม่ือบาค อายุ 
15 ปี บาคไดเ้ป็นนกัร้องประจ าท่ีโบสถเ์ซนตไ์มเคิล ซ่ึงอยูใ่นเมืองลูนเบิร์ก (Luneburg) และเม่ือบาคอาย ุ22 ปี บาคได้
ยา้ยไปท างานเป็นนักออร์แกนอยู่ท่ีเมืองไวมาร์ ซ่ึงท าให้บาคมีช่ือเสียงอย่างมาก บาคเสียชีวิตเม่ือ ปี 1750 ซ่ึงรวมอายุ
ได ้65 ปี (มารุต มโนรัตน์, 2553, น. 4 - 5) 

บทเพลงเต้นร าชุด (Partita) บทเพลงประเภทน้ีจะมีช่ือเรียกในแต่ละภาษาท่ีแตกต่างกัน เช่น Lesson 
(ภาษาอังกฤษ) Partita (ภาษาเยอรมนั) เป็นต้น ท่อนเพลงหลักท่ีนิยมน ามาเป็นองค์ประกอบของเพลงเต้นร าชุด
ตามล าดับดังน้ี 1. อัลเลอมานด์ (Allemande) 2. คูรานต์ (Courante) 3. ซาราบานด์ (Sarabande) 4. จีก (Gigue) (ศศี 
พงศส์รายุทธ, 2553, น.124) แต่ส าหรับบทเพลง Partita in A minor BWV 1013 ประพนัธ์โดยโยฮันน์ เซบาสเตียน 
บาค (1685 - 1750) จะประกอบดว้ยท่อนเพลงเตน้ร า 4 ท่อน ดงัน้ี 1. อลัเลอมานด ์(Allemande) 2. คูรานต ์(Courante) 
3. ซาราบานด ์(Sarabande) 4. บูเร อองเกลส์ (Bourrée Anglaise) 
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ในการค้นควา้อิสระคร้ังน้ี ผูเ้ขียนได้แบ่งเป็นสามหัวข้อหลกัๆ คือ 1.วิธีการฝึกซ้อม 2.การตีความ และ
แนวทางในการบรรเลง 3. ปัญหาในการบรรเลง และการแกไ้ข ซ่ึงในการบรรเลงให้ไดคุ้ณภาพนั้นจ าเป็นตอ้งมีทกัษะ
ในการบรรเลงมากพอท่ีจะเล่นบทเพลงต่างๆ นอกจากน้ีผูบ้รรเลงจะมีเพียงทกัษะในการบรรเลงท่ีดีเพียงอยา่งเดียวก็ยงั
ไม่พอ จึงจ าเป็นตอ้งมีการตีความในการบรรเลง เพ่ือก่อให้เกิดแนวทางในการบรรเลงท่ีถูกตอ้ง และเหมาะสมกบัยคุ
สมยัของบทเพลงท่ีบรรเลง ส าหรับบทเพลง Partita in A minor BWV 1013 ประพนัธ์โดย โยฮนั เซบาสเตียน บาค 
เน่ืองจากบทเพลงดงักล่าวถูกประพนัธ์ข้ึนในยุคบาโรก นอกจากจะมีทกัษะในการบรรเลงท่ีดีพอแลว้ ยงัตอ้งมีการ
ตีความบทเพลงอีกดว้ย ซ่ึงการตีความนั้นจ าเป็นตอ้งตีความให้เหมาะสมกบัยคุสมยัของบทเพลงดงักล่าว 

มารุต มโนรัตน์ (2553, น. 10) ไดใ้ห้แนวทางในการฝึกซ้อม โดยอธิบายถึงแนวทางการฝึกซ้อมบทเพลง 
Flute Sonata in E minor BWV 1034 ประพนัธ์โดยโยฮันน์ เซบาสเตียน บาค ในงานวิจัยของตนเองไวว้่า ผูแ้สดง
เร่ิมตน้การฝึกซอ้มโดยการฝึกไล่บนัไดเสียง E ไมเนอร์ และ อาร์เปโจ ในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป แลว้จึงเร่ิมตน้
ฝึกซ้อมบทเพลง เน่ืองจากการฝึกไล่บนัไดเสียง และ อาร์เปโจ จะช่วยให้การท างานระหว่างการเป่าลมเขา้เคร่ืองกบั
การเปล่ียนระดบัเสียงของน้ิวสัมพนัธ์กนัมากข้ึน อีกทั้งยงัช่วยให้เกิดความช านาญในการใชป้ริมาณของลมในแต่ละ
โนต้ไดถู้กตอ้งแม่นย  ามากข้ึน 

อภิชยั เล่ียมทอง (2555, น. 29-38) ไดอ้ธิบายถึงหลกัการส าหรับการฝึกซอ้ม ทั้งหลกัการก่อนท าการฝึกซ้อม 
หลักการขณะท าการฝึกซ้อม และหลักการหลังท าการฝึกซ้อม โดยแบ่งออกเป็น 10 ประการหลักๆ ได้แก่ 1) 
วางเป้าหมาย วางแผนเร่ืองของเวลา และสถานท่ีส าหรับการฝึกซ้อมให้เหมาะสมแก่การฝึกซอ้ม 2) ตอ้งรู้ตวัเสมอว่า
ก าลงัจะฝึกซอ้มอะไร 3) น าช่วงท่ียากของบทเพลงออกมาซอ้มเฉพาะจุด  4) แบ่งปัญหาท่ีพบออกเป็นปัญหายอ่ย และ
แกไ้ขเฉพาะจุด 5) ย  ้าการฝึกซ้อมท่ีถูกตอ้งตั้งแต่แรกโดยไม่ให้เกิดความผิดพลาด 6) ฝึกซ้อมดว้ยจงัหวะท่ีเร็วโดยไม่
ละเลยการฝึกซ้อมจงัหวะชา้ 7) ให้ความส าคญักบัคุณภาพเสียงระหว่างการฝึกซ้อม 8) ไม่ละเลยการฝึกซ้อมช่วงง่าย
ของบทเพลง 9) ฝึกซอ้มโดยไม่ใชเ้คร่ืองดนตรี (ศึกษาการตีความ ศึกษาสังคีตลกัษณ์ ศึกษามิติเสียง) 10) หาโอกาสฝึก
ท าการแสดงก่อนการแสดงดนตรีจริง 

การบรรเลงบทเพลงในยุคบาโรก จะไม่มีเคร่ืองหมายต่างๆ ท่ีก  ากบัไวส้ าหรับการควบคุมการบรรเลงส่วน
โนต้สั้นยาว หรือการบรรเลงในรูปแบบต่างๆ จึงจ าเป็นอยา่งยิ่ง ท่ีผูบ้รรเลงตอ้งตีความ และใส่เคร่ืองหมายต่างๆ ดว้ย
ตนเองตามความเหมาะสม ซ่ึงเทคนิคส าคญัส าหรับการบรรเลงบทเพลงในยุคบาโรก คือ การบรรเลงโน้ตประดับ 
(Ornament) ภาวไล ตนัจนัทร์พงษ ์(2550, น. 26) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัโนต้ประดบัในยคุบาโรกไวว้่า หนา้ท่ีหลกัของโนต้
ประดบันั้นมีไวเ้พ่ือให้นักดนตรีแสดงออกถึงความรู้สึกไดม้ากข้ึน สามารถเพ่ิมความอ่อนหวานไพเราะ โดยโน้ต
ประดบัมกัจะเล่นรอบๆ โนต้ตวัหลกั ความยาวของโนต้ประดบัอาจสั้นมากเร็วมากไปจนถึงยาวหลายๆ จงัหวะก็ได ้

การตีความในคร้ังน้ี ผูเ้ขียนเลือกท่ีจะท าให้ท  านองส าคญัท่ีปรากฏ โดดเด่นออกมาโดยการใชเ้ทคนิคการ
บรรเลงต่างๆ เช่น การใส่เคร่ืองหมายเช่ือมเสียง การใส่เคร่ืองหมายเน้นเสียง การใส่เคร่ืองหมายหน่วง การบรรเลง
โนต้ประดบั หรือ การบรรเลงต่างๆ ตามความเหมาะสมในการบรรเลงบทเพลงในยคุบาโรก ในเร่ืองของท านองส าคญั
ท่ีจะน ามาตีความนั้น ผูเ้ขียนไดศึ้กษาท านองส าคญัท่ีปรากฏในบทเพลงโดยการน าแนวคิดจากบทวิเคราะห์ในงานวิจยั
ของคิมเบอร์ลี แอนน์ โทรเลียร์ มาประยุกต์ใชใ้นการเลือกท านองส าคญัท่ีจะน ามาตีความ ลกัษณะการด าเนินท านอง
ส าคญัท่ีจะน ามาใชใ้นการตีความของแต่ละท่อนเพลง โดยโทรเลียร์ ไดท้  าการวิเคราะห์ในเร่ืองของการน าแนวเสียง 
(Voice leading) ซ่ึงบทวิเคราะห์ดงักล่าวมีการวิเคราะห์ท านองต่างๆ ท่ีคลา้ยกบัการเขียนเสียงประสานส่ีแนว (Trolier, 
2001, pp.71 – 79) 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1 เพ่ือพฒันาทกัษะในการบรรเลงฟลูต 
2.2 เพ่ือน าเสนอวิธีการฝึกซอ้ม 
2.3 เพ่ือน าเสนอการตีความ และแนวทางการบรรเลง 
2.4 เพ่ือน าไปเป็นส่วนหน่ึงในการแสดงเด่ียว 

 

3. ขั้นตอนการศึกษา 
3.1 ศึกษาค้นควา้ข้อมูลจากหนังสือ แบบฝึกหัด งานวิจัย และบทความ ท่ีเก่ียวข้องและสอดคล้องกับ

วตัถุประสงค ์
3.2 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการศึกษาค้นควา้อิสระซ่ึงสามารถ

ประยกุตใ์ชข้อ้มูลเหล่าน้ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3.3 ศึกษาบริบทต่างๆ ของบทเพลง เช่น ดนตรีในยคุบาโรก ประวติัผูป้ระพนัธ์ และลกัษณะโดยรวมของบท

เพลง 
3.4 ศึกษาวิธีการฝึกซอ้มและแนวทางการบรรเลง 
3.5 ฝึกซอ้มบทเพลงและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในการบรรเลง 
3.6 ตีความการบรรเลง 
3.7 น าเสนอและอภิปรายผลการคน้ควา้อิสระ 

 

4. ผลการวจิัย 
เพ่ือเตรียมตวัในการฝึกซอ้ม ก่อนอ่ืนเร่ิมตน้ดว้ยการฝึกซอ้มเล่นบนัไดเสียง A ไมเนอร์ ทั้ง 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. บนัไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์ 2. บนัไดเสียงฮาร์โมนิกไมเนอร์ 3. บนัไดเสียงเมโลดิกไมเนอร์ และ อาร์เปโจ 
(Arpeggio) ภายใตค้อร์ด A ไมเนอร์ ซ่ึงเป็นบนัไดเสียงหลกัของบทเพลง เพ่ือให้ร่างกายคุน้ชินกับการเล่นโน้ตใน
ระดบัเสียงต่างๆ ในบนัไดเสียง A ไมเนอร์ ทั้งการใชล้มและการใชน้ิ้วกดเพ่ือเล่นโนต้ แลว้จึงท าการแบ่งประโยคเพลง
เพ่ือวางต าแหน่งหายใจส าหรับแต่ละท่อนอยา่งเหมาะสม แลว้ฝึกซ้อมทีละประโยคโดยเร่ิมฝึกซ้อมจากกลุ่มโน้ตใน
จงัหวะสุดทา้ยของประโยคดว้ยจงัหวะชา้ๆ ก่อน ตามตวัอยา่งดงัน้ี 

 

 
 

ตวัอยา่งท่ี 1 แสดงถึงประโยคยอ่ยในห้องท่ี 1 – 4 
 
จากตวัอยา่งท่ี 1 ให้ผูฝึ้กซอ้มเร่ิมตน้ฝึกซอ้มในห้องท่ี 3 จงัหวะสุดทา้ยก่อน ซ่ึงจะส้ินสุดประโยคในห้องท่ี 4 

จงัหวะท่ี 1 
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ตวัอยา่งท่ี 2 กลุ่มโนต้สุดทา้ยของประโยค 
 
เม่ือสามารถเล่นไดแ้ลว้ จึงซอ้มกลุ่มโนต้ในจงัหวะก่อนหนา้ ซ่ึงอยูใ่นห้องท่ี 3 จงัหวะท่ี 3 ตามตวัอยา่งท่ี 3 
 

 
 

ตวัอยา่งท่ี 3 กลุ่มโนต้ในห้องท่ี 3 จงัหวะท่ี 3 
 
เม่ือสามารถเล่นไดแ้ลว้ ให้เล่นโนต้ทั้ง 2 จงัหวะต่อกนัตามตวัอยา่งท่ี 4 
 

 
 

ตวัอยา่งท่ี 4 กลุ่มโนต้ในห้องท่ี 3 จงัหวะท่ี 3 ถึง หอ้งท่ี 4 จงัหวะท่ี 1 
 
เม่ือสามารถเล่นไดแ้ลว้ จึงใชว้ิธีเดียวกนัในการซอ้มกลุ่มโนต้ก่อนหนา้ แลว้น ามาเล่นต่อกนัจนกว่าจะเล่นได้

ครบทั้งประโยค การฝึกซ้อมในลกัษณะน้ีเป็นการฝึกซ้อมเพ่ือท าให้ผูฝึ้กซ้อมไดรู้้ล่วงหน้าแลว้ว่ากลุ่มโน้ตท่ีจะตอ้ง
เล่นต่อไปคือโนต้อะไรบา้ง จะท าให้สามารถบรรเลงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ แม่นย  า 

เม่ือสามารถบรรเลงไดท้ั้งประโยคในจงัหวะชา้แลว้ จึงเร่ิมท าการตีความตามความเหมาะสม แลว้เร่ิมตน้ท า
การฝึกซ้อมตามท่ีตีความไวด้ว้ยจงัหวะชา้ๆ จนกว่าจะสามารถเล่นไดอ้ย่างถูกตอ้ง แลว้ค่อยเร่งจงัหวะให้เร็วข้ึนทีละ
นิดจนกว่าจะถึงความเร็วท่ีเหมาะสม และ ในประโยคต่อไปให้ใชว้ิธีการฝึกซ้อมแบบเดียวกนัจนจบประโยค เม่ือ
สามารถเล่นไดทุ้กประโยคแลว้จึงฝึกการเล่นทุกประโยคต่อกนัจนจบท่อนเพลง 

บทเพลง Partita in A minor BWV 1013 ถูกประพนัธ์ในรูปแบบ โพลิโฟนี (Polyphony) แต่จะไม่เหมือนโพ
ลิโฟนีทัว่ไป เน่ืองจากบาคได้ประพนัธ์บทเพลงน้ีไวส้ าหรับบรรเลงเด่ียวฟลูตโดยไม่มีเคร่ืองดนตรีอ่ืนบรรเลง
ประกอบ (Accompaniment) ซ่ึงเป็นการด าเนินเสียงประสาน (Chord) ในรูปแบบของ อาร์เปโจ แลว้แฝงท านองส าคญั
ไวภ้ายใต้การด าเนินท านองท่ีซับซ้อน บางประโยคอาจ มีลักษณะท่ีคล้ายกับการแปรท านอง (Variation) ซ่ึงไม่
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เหมือนกบับทเพลงประเภท ท านองหลกัและการแปร (Theme and variation) แต่ในบทเพลง Partita in A minor BWV 
1013 เป็นเพียงบทเพลงท่ีมีการด าเนินท านองท่ีซบัซอ้นโดยจะมีท านองส าคญัแฝงอยู ่ 

 

 
 

ตวัอยา่งท่ี 5 แสดงถึงท านองส าคญัท่ีแฝงอยูภ่ายใตก้ารด าเนินท านองท่ีเกิดข้ึน 
 

จากนั้นน าท านองส าคญัท่ีแฝงอยู่มาเล่นเพ่ือให้เขา้ใจถึงลกัษณะการด าเนินท านองเฉพาะท านองส าคญัก่อน 
แลว้จึงท าการตีความดว้ยการท าให้ท  านองส าคญัเหล่าน้ีโดดเด่นออกมา  

การตีความโดยรวมในท่อนอลัเลอมานด ์ ผูเ้ขียนไดท้  าการตีความดว้ยการบรรเลงท านองส าคญัท่ีปรากฏดว้ย
การเติมเคร่ืองหมายหน่วง (Tenuto) เพ่ือลดบทบาทของกลุ่มโนต้อ่ืนๆ และเพ่ือให้ท  านองส าคญัท่ีปรากฏชดัเจนยิ่งข้ึน 
ตามตวัอยา่งท่ี 6 

 

  
 

ตวัอยา่งท่ี 6 แสดงถึงตวัอยา่งการตีความในท่อนอลัเลอมานดห์้องท่ี 1 – 6 
 
ในส่วนของเทคนิคโน้ตประดับท่ีใช้ในท่อนอัลเลอมานด์ คือ โน้ตพรม (trill) ซ่ึงมี 2 จุด คือ การใส่

เคร่ืองหมายส าหรับการบรรเลงโนต้พรมไปท่ีตวัโนต้ F# ในห้องท่ี 19 และ 20 ซ่ึงเป็นโนต้ก่อนตวัรองสุดทา้ยของตอน
ท่ี 1 ในท่อนอลัเลอมานด ์เพ่ือให้การจบตอนหรือการจบประโยคดูน่าสนใจยิง่ข้ึน  

 

 
 

ตวัอยา่งท่ี 7 แสดงถึงการเติมโนต้ประดบัลงไปท่ีโนต้ตวั F# ในห้องท่ี 19 และ 20 
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ในการเล่นโน้ตประดบัดงักล่าว อา้งอิงจากลกัษณะวิธีการเล่นโน้ตประดบัในยุคบาโรกซ่ึงอธิบายโดย ภาว
ไล ตนัจนัทร์พงษ ์(2550, น. 28) ซ่ึงไดอ้ธิบายไวว้่า โนต้พรมคือการเล่นโนต้ตวัท่ีระบุกบัโนต้ตวัท่ีอยูสู่งกว่าสลบัไปมา
อยา่งรวดเร็ว ในยคุบาโรกจะเร่ิมเล่นจากโนต้ตวัท่ีอยูสู่งกว่าก่อนโนต้ตวัท่ีระบุ ซ่ึงไดล้กัษณะในการบรรเลงโน้ตพรม
ตามตวัอยา่งท่ี 8 

 

 
 

ตวัอยา่งท่ี 8 แสดงถึงวธีิการบรรเลงโนต้พรมท่ีโนต้ F# ในห้องท่ี 19 
 

ในท่อนคูรานต์  ส่วนใหญ่มกัจะด าเนินท านองคลา้ยการแปรท านอง ผูเ้ขียนตีความดว้ยการใส่เคร่ืองหมาย
เนน้ (Accent) ก  ากบัไวท่ี้โนต้ท านองส าคญัตามตวัอยา่งท่ี 9 

 

 
 

ตวัอยา่งท่ี 9 การตีความในส่วนท่ีด าเนินท านองคลา้ยการแปรท านอง 
 

เทคนิคโนต้ประดบัท่ีใชใ้นท่อนคูรานต ์ คือโนต้พรม มีทั้งหมด 5 จุดไดแ้ก่ 1. โนต้ G# ในห้องท่ี 4 จงัหวะท่ี 
1 – 2 (จงัหวะตก) 2. โนต้ B ในห้องท่ี 10 จงัหวะท่ี 1 – 2 (จงัหวะตก) 3. โนต้ D# ในห้องท่ี 21 จงัหวะท่ี 3 (จงัหวะยก)  
4. โน้ต D# ในห้องท่ี 43 จงัหวะท่ี 3 (จงัหวะยก) และ 5. โน้ต G# ในห้องท่ี 62 จงัหวะท่ี 2 (จงัหวะยก) โดยมีวิธีการ
บรรเลงแต่ละจุดดงัน้ี 
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ตวัอยา่งท่ี 10 วิธีการบรรเลงโนต้พรมในห้องท่ี 4, 10, 21, 43 และ 62 
   

การตีความหลกัๆ โดยรวมในท่อนคูรานต์ ผูเ้ขียนไดตี้ความดว้ยการใส่เคร่ืองหมายเช่ือมเสียง (Slur) ก ากบั
ไวใ้ห้เล่นดว้ยการตดัล้ินตามลกัษณะการด าเนินเฉพาะท านองส าคญัท่ีปรากฏ 

 

 
 

ตวัอยา่งท่ี 11 ตวัอยา่งท านองส าคญัท่ีปรากฏ 

 

 
 

ตวัอยา่งท่ี 12 การเปรียบเทียบระหว่างการด าเนินท านองส าคญัและการตีความ 
 
ส่วนเทคนิคโน้ตประดบัท่ีใชใ้นท่อนซาราบานด์ คือ โน้ตพรม มีทั้งหมด 7 จุดไดแ้ก่ 1. โน้ต E ในห้องท่ี 6 

จงัหวะท่ี 2 (จงัหวะตก) 2. โนต้ D ในห้องท่ี 8 จงัหวะท่ี 2 (จงัหวะตก) 3. โนต้ D ในห้องท่ี 15 จงัหวะท่ี 3 (จงัหวะยก) 
4. โน้ต C# ในห้องท่ี 24 จงัหวะท่ี 3 (จงัหวะตก) 5. โน้ต G# ในห้องท่ี 34 จงัหวะท่ี 1 (จงัหวะตก) 6. โน้ต E ในห้องท่ี 
36 จงัหวะท่ี 2 (จงัหวะตก) 7. โน้ต B ในห้องท่ี 45 จงัหวะท่ี 3 (จงัหวะตก) โดยมีวิธีการบรรเลงส าหรับแต่ละจุดตาม
ตวัอยา่งดงัน้ี  
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ตวัอยา่งท่ี 13 วิธีการบรรเลงโนต้พรมในห้องท่ี 6, 8, 15, 24, 34, 36 และ 45 
 
การตีความหลกัๆ โดยรวมในท่อนบูเร อองเกลส์ จะเป็นการใส่เคร่ืองหมายเช่ือมเสียงเพ่ือให้ตดัล้ินตาม

ลกัษณะของการด าเนินท านองส าคญั และใส่เคร่ืองหมายให้เล่นเสียงสั้นเพ่ือลดบทบาทของท านองส าคญัในบางจุด 
เพ่ือท าให้ท  านองส าคญัในจงัหวะตกโดดเด่นชดัเจนกว่าท านองส าคญัในจงัหวะยก 

 

 
ตวัอยา่งท่ี 14 ตวัอยา่งท านองส าคญัท่ีปรากฏ  

 
 

ตวัอยา่งท่ี 15 ตวัอยา่งการเปรียบเทียบระหว่างท านองส าคญั และ การตีความ 
 
ในส่วนของเทคนิคโนต้ประดบัท่ีใชใ้นท่อนบูเร อองเกลส์ คือ โนต้พรม มีทั้งหมด 2 จุด ไดแ้ก่ 1. โนต้ E ใน

ห้องท่ี 19 จงัหวะท่ี 1 และ 2. โนต้ G# ในห้องท่ี 54 จงัหวะท่ี 1 (จงัหวะตก) โดยมีวิธีในการบรรเลงตามตวัอยา่งดงัน้ี 
 

 
 

ตวัอยา่งท่ี 16 แสดงถึงวิธีการบรรเลงโนต้พรมในห้องท่ี 19 และ 5 
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ปัญหาการบรรเลงท่ีเกิดข้ึนในท่อนอลัเลอมานด ์ คือ ปัญหาเร่ืองของการบรรเลงโนต้ในขั้นคู่กวา้ง จากเสียง
สูงแลว้ตามดว้ยเสียงต ่าอย่างรวดเร็ว จึงเกิดปัญหาในการเล่นโนต้เสียงต ่าเบาเกินไป ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติของการบรรเลง
ฟลูต เสียงสูงมกัจะมีเสียงท่ีดงักว่าเสียงต ่าเสมอ นอกจากน้ีการเป่าฟลูตในแต่ละตวัโน้ตจะมีจุดโฟกสัของทิศทางลม 
และ การใชค้วามเร็วของลมท่ีแตกต่างกนัออกไป เพ่ือก่อให้เกิดเน้ือเสียงท่ีมีคุณภาพ แต่ในการบรรเลงในท่อนดงักล่าว
น้ี เสียงต ่ามกัอยู่ในฐานะของท านองส าคญั จึงจ าเป็นตอ้งท าให้การบรรเลงท านองส าคญัดงัออกมาอย่างชดัเจน การ
บรรเลงโน้ตในขั้นคู่กวา้งดว้ยเน้ือเสียงท่ีมีคุณภาพนั้นจึงเป็นเร่ืองยาก ปัญหาดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนมี 3 จุดคือ โน้ต F2- E1 
ในห้องท่ี 34 โน้ต A2- E1 ในห้องท่ี 43 และ โน้ต G2- D1 อยู่ระหว่างห้องท่ี 43 และ 44 ตามโน้ตในกรอบส่ีเหล่ียมใน
ตวัอยา่งท่ี 17 

 

 
 

ตวัอยา่งท่ี 17 แสดงถึงจุดท่ีเกิดปัญหาการบรรเลงโนต้คู่กวา้ง 3 จุด ระหว่างห้องท่ี 34, 43 และ 44 
 

การแกไ้ขปัญหาการเล่นโนต้คู่กวา้งจะเร่ิมตน้จากการฝึกซอ้มเล่นโนต้ในคู่ท่ีแคบท่ีสุดให้ไดเ้สียงท่ีมีคุณภาพ
ก่อน แลว้จึงขยายการเล่นโน้ตคู่เสียงให้กวา้งข้ึนเร่ือยๆ จนกว่าจะถึงคู่เสียงท่ีกวา้งตามท่ีตอ้งการโดยน าโน้ตตวัท่ีสูง
กว่าเป็นตวัตั้งซ่ึงจะเร่ิมตน้จากการเล่นชา้เพ่ือให้ปากปรับสภาพในการก าหนดทิศทางของลมและความเร็วของลม 
ยกตวัอยา่งวิธีการฝึกซอ้มเพ่ือแกไ้ขปัญหาการเล่นโนต้คู่กวา้ง F2- E1 ในห้องท่ี 34 ตามตวัอยา่งท่ี 18  

 

 
 

ตวัอยา่งท่ี 18 แสดงถึงวิธีการฝึกซอ้มเพ่ือแกไ้ขปัญหาการเล่นโนต้คู่กวา้งในห้องท่ี 34 
 

เม่ือเล่นโนต้ขั้นคู่กวา้งดว้ยเน้ือเสียงท่ีมีคุณภาพไดแ้ลว้ ให้เพ่ิมความเร็วข้ึนเร่ือยๆ แลว้น าไปประยกุตใ์ชใ้น
บทเพลง โดยการแกไ้ขปัญหาเดียวกนัในจุดท่ีเหลือก็สามารถประยกุตใ์ชว้ิธีเดิมเช่นกนั 

ปัญหาการบรรเลงเน้นท านองส าคญัในท่อนคูรานต ์ ในส่วนของการด าเนินท านองท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัการ
แปรท านองซ่ึงอยู่ระหว่างห้องท่ี 50 – 54 ซ่ึงผูเ้ขียนไดตี้ความดว้ยการใส่เคร่ืองหมายเน้นเสียงก ากบัไวท่ี้โน้ตท านอง
ส าคญัทั้งหมด (ดูตวัอย่างท่ี 9) ห้องท่ี 51 – 53 จงัหวะท่ี 1 (จงัหวะตก) ท  านองส าคญัจะอยู่ในช่วงเสียงท่ีต ่ากว่าโน้ต
อ่ืนๆ จึงยากต่อการเน้นเสียงอย่างชดัเจน ปัญหาดงักล่าวนั้นเกิดข้ึนในห้องท่ี 52 จงัหวะท่ี 2 (จงัหวะตก) ถึงห้องท่ี 53 
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จงัหวะท่ี 1 (จงัหวะตก) ซ่ึงเป็นการเล่นโน้ตคู่กวา้ง แลว้ยงัตอ้งเน้นโน้ตท านองส าคญัให้ดงัข้ึนอีกดว้ย วิธีการแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าวให้ฝึกซอ้มตามขั้นตอน โดยเร่ิมจากการเล่นชา้ๆ เฉพาะท านองส าคญัใส่เคร่ืองหมายเช่ือมเสียงก ากบัไว้
โดยท่ีไม่ตอ้งตดัล้ินแมแ้ต่โน้ตตวัแรก และ ส าหรับโน้ตในส่วนท่ีไม่ได้ก  ากบัดว้ยเคร่ืองหมายเช่ือมเสียงจะใชว้ิธีการ
ตดัเสียงดว้ยการบงัคบัลมเท่านั้น ตามตวัอยา่งท่ี 19 
 

 
ตวัอยา่งท่ี 19 แสดงถึงลกัษณะการเร่ิมตน้ฝึกซอ้มเพ่ือแกไ้ขปัญหาการเนน้ท านองส าคญั 

 
ต่อมาให้เพ่ิมโน้ตท่ีเหลือทั้งหมด แล้วจึงเล่นในลักษณะเดิมอีกคร้ัง ในอัตราจังหวะช้าเหมือนเดิม ตาม

ตวัอยา่งท่ี 20 

 
 

ตวัอยา่งท่ี 20 การฝึกซอ้มเพ่ือแกไ้ขปัญหาการเนน้ท านองส าคญัโดยเล่นโนต้ทั้งหมด 
 
หลังจากนั้ นจึงน าเคร่ืองหมายเช่ือมเสียงออก แล้วจึงเล่นด้วยวิธีการบังคับลมตัดเสียงโดยไม่ตัดล้ิน

เหมือนเดิม ตามตวัอยา่งท่ี 21 
 

 
 

ตวัอยา่งท่ี 21 การฝึกซอ้มโดยบงัคบัลมในการตดัเสียงให้ขาดจากกนั 
 

ต่อมาให้เล่นโดยตดัล้ินตามปกติแต่ใส่เคร่ืองหมายให้เล่นเบาลงทีละน้อยก ากบัไวท่ี้โน้ตท านองส าคญัเพ่ือท าให้เล่น
โนต้ท่ีไม่ใช่ท านองส าคญัเบากว่าโนต้ท านองส าคญั โดยยงัคงเล่นชา้เหมือนเดิม ตามตวัอยา่งท่ี 22  
 

 
 

ตวัอยา่งท่ี 22 แสดงถึงการฝึกซอ้มตดัล้ินโดยใสเคร่ืองหมายเบาลงทีละนอ้ยก ากบัไว ้
 

การท่ีใส่เคร่ืองหมายก ากบัไวท่ี้โน้ตท านองส าคญัแต่ละตวันั้น ยงัคงให้เล่นโนต้ท านองส าคญัดว้ยเสียงท่ีดงั
เท่ากนัเหมือนเดิม แต่ใส่เคร่ืองหมายดงักล่าวก ากบัไวเ้พ่ือท าให้เล่นโน้ตท่ีเหลือเบากว่าโนต้ท านองส าคญั เม่ือสามารถ
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เล่นในจงัหวะชา้ดว้ยเสียงท่ีมีคุณภาพไดแ้ลว้ ให้น าความรู้สึกท่ีเล่นตามตวัอยา่งท่ี 21 น้ี ไปใชใ้นเพลง แลว้เร่งจงัหวะ
ให้เร็วข้ึนจนถึงจงัหวะท่ีเหมาะสมกบั 

 
5. การอภปิรายผล 

จากการศึกษาถึงบริบทท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาบทเพลง การฝึกซอ้ม และ แนวทางในการบรรเลง 
ก่อให้เกิดผลท าให้การฝึกซอ้ม เป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีคุณภาพ อีกทั้งยงัท  าให้เขา้ใจถึงแนวทางในการบรรเลงบท
เพลงอ่ืนของบาค หรือ บทเพลงอ่ืนภายในยคุบาโรก ผา่นการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี ผลจากการศึกษาถึงวิธีการฝึกซอ้ม 
และแนวทางในการบรรเลงบทเพลงดงักล่าวท าให้ผูเ้ขียนสามารถน าบทเพลงเหล่านั้นไปใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการ
แสดงเด่ียวในวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ.2561 ห้อง 215 วิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและเหมาะสม 
ตามเป้าหมายท่ีได้ตั้ งไว้ นอกจากน้ียงัสามารถน าเอาวิธีการฝึกซ้อมและวิธีการแก้ไขปัญหาในการบรรเลงไป
ประยกุตใ์ชก้บับทเพลงอ่ืนท่ีใชใ้นการแสดงเด่ียวไดอี้กดว้ย 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง วิธีการฝึกซอ้มและแนวทางการบรรเลงเพ่ือการแสดงบทเพลง Partita in A 

minor ประพนัธ์โดยโยฮนัน์ เซบาสเตียน บาค ประกอบดว้ยท่อนเพลง 4 ท่อน ไดแ้ก่ 1. อลัเลอมานด ์2. คูรานต ์3. ซา
ราบานด์ 4. บูเร อองเกลส์ ผูเ้ขียนไดเ้สนอวิธีการฝึกซ้อมและแนวทางในการบรรเลง โดยมีองค์ประกอบต่างๆ ดงัน้ี 
การเตรียมตวัในการฝึกซ้อมในแต่ละท่อนเสมอดว้ยการฝึกซ้อมเล่นบนัไดเสียง A ไมเนอร์ ทั้ง 3 ประเภทไดแ้ก่ 1. 
บนัไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์ 2. บนัไดเสียงฮาร์โมนิคไมเนอร์ 3. บนัไดเสียงเมโลดิกไมเนอร์ อีกทั้งยงัมีการฝึกซอ้ม
อาร์เปโจภายใตค้อร์ด A ไมเนอร์ ก่อนการเร่ิมตน้ฝึกซอ้มในแต่ละท่อนเสมอ เพ่ือให้ร่างกายคุน้ชินกบัการเล่นโน้ตใน
ช่วงเสียงต่างๆ ในบนัไดเสียง A ไมเนอร์ ซ่ึงเป็นบนัไดเสียงหลกัของบทเพลงดงักล่าวทั้งการใชล้มและความคล่องตวั
ของการขยบัน้ิวในโนต้เสียงต่างๆ แลว้เร่ิมท าการวางต าแหน่งส าหรับหายใจดว้ยการแบ่งประโยคยอ่ยอย่างเหมาะสม 
แลว้จึงเร่ิมตน้ฝึกซอ้มแต่ละท่อนทีละประโยคตามท่ีไดว้างต าแหน่งส าหรับหายใจไว ้โดยเร่ิมซอ้มชา้ๆ ก่อน  แลว้เร่ง
ความเร็วข้ึนทีละน้อยจนกว่าจะถึงจงัหวะท่ีเหมาะสมของแต่ละท่อนในเพลง ส าหรับประโยคท่ีด าเนินท านองใน
รูปแบบอาร์เปโจซ่ึงยากท่ีจะกดน้ิวไดอ้ยา่งแม่นย  า ผูเ้ขียนไดใ้ชว้ิธีการฝึกซอ้มชา้ๆ เร่ิมฝึกซอ้มจากกลุ่มโนต้ในจงัหวะ
สุดทา้ยของประโยคยอ่ยจนเล่นไดก่้อน แลว้จึงฝึกซอ้มกลุ่มโนต้ซ่ึงอยู่ในจงัหวะก่อนหน้าจนกว่าจะเล่นได ้แลว้น ามา
เล่นต่อกนัจนกว่าจะเล่นไดท้ั้งประโยคแลว้จึงเร่ิมฝึกซ้อมทั้งประโยคโดยเร่ิมซ้อมชา้ๆ แลว้ค่อยเร่งความเร็วข้ึนทีละ
น้อยจนกว่าจะถึงจงัหวะท่ีเหมาะสมของแต่ละท่อน หลังจากนั้ นท าการตีความโดยการท าให้โน้ตท านองส าคญัท่ี
ปรากฏโดดเด่นและชดัเจนดว้ยเทคนิคหรือวิธีการบรรเลงท่ีแตกต่างกนัออกไป จากการตีความดว้ยเทคนิคการบรรเลง
ต่างๆ นั้นก่อให้เกิดปัญหาในการบรรเลง ผูเ้ขียนจึงน าเสนอวิธีการแกไ้ขปัญหาในการบรรเลงแต่ละท่อน เพ่ือท าให้
การบรรเลงท่ีไดตี้ความไวน้ั้นก่อให้เกิดผลให้ไดเ้สียงท่ีมีคุณภาพยิง่ข้ึน 

นกัดนตรีแต่ละคนอาจมีประสบการณ์ ทกัษะในการบรรเลงหรือมีปัญหาในการบรรเลงท่ีแตกต่างกนัวิธีการ
ฝึกซอ้มก็จะแตกต่างกนัออกไปเช่นกนั ผูเ้ขียนจึงขอแนะน าให้มีวิธีการฝึกซอ้ม การแกไ้ขปัญหา หรือแนวทางในการ
บรรเลงท่ีสอดคลอ้งกบัตนเองและสอดคลอ้งกบัทกัษะในการบรรเลงของตนเอง นอกจากน้ี จากการคน้ควา้อิสระใน
คร้ังน้ี ผูส้นใจอาจน าวิธีการฝึกซ้อม หรือแนวทางการบรรเลง หรือวิธีการแกไ้ขปัญหาในการบรรเลง ไปประยุกต์ใช้
ในบทเพลงอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมไดอี้กดว้ย 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  574 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

เอกสารอ้างองิ 
ณชัชา พนัธุ์เจริญ. (2554). พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์ (พิมพค์ร้ังท่ี 4). กรุงเทพฯ: เกศกะรัต. 
ภาวไล ตนัจนัทร์พงศ.์ (2550). การใชโ้นต้ประดบัในยคุบาโรก. วารสารดนตรีรังสิต, 2(2),  26-34. 
มารุต มโนรัตน์. (2553). การแสดงเดี่ยวฟลูต (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ศศี พงศส์รายทุธ. (2553). ดนตรีตะวนัตกยคุบาโรกและยคุคลาสสิก (พิมพค์ร้ังท่ี 1). กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่ง

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
อภิชยั เล่ียมทอง. (2555). หลกัส าคญัส าหรับการฝึกซอ้มดนตรีเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด. วารสารดนตรีรังสิต, 7(1), 29-

39. 
Bach, J.S. (1963). Partita in A minor for Solo Flute BWV 1013. Edited by Hans-Peter Schmitz. London: 

Bärenreiter. 
Trolier, K. A. (2001). Analytical Topics in Bach’s Flute Sonatas (Doctoral dissertation). Retrieved from 

 http://Search.proquest.com 
 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  575 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 

การตีความและแนวทางการฝึกซ้อม เบโทเฟน เปียโนโซนาตา หมายเลข 21 ล าดับที่ 53  
ในบันไดเสียง ซี เมเจอร์ 

BEETHOVEN’S PIANO SONATA NO. 21, OP. 53 IN C MAJOR: INTERPRETATION  
AND PRACTICE METHOD 

ธีระพงษ์ ช่วยปุ้ง1 และ เด่น อยู่ประเสรฺฐ2 
1 หลกัสูตรดริุยางคศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต, Pong345_piano@hotmail.com 

2 อาจารยป์ระจ า วทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต, denny.euprasert@gmail.com 

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัเร่ือง การตีความและแนวทางการฝึกซอ้ม เบโทเฟน เปียโนโซนาตา หมายเลข 21 ล าดบัท่ี 53 

ในบนัไดเสียง ซี เมเจอร์ มีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพ่ือตีความบทเพลงในการแสดงและใชว้ิธีการบรรเลงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2) เพ่ือวิเคราะห์เทคนิคการบรรเลงและแนวทางการฝึกซอ้มของบทเพลง 3) เพ่ือเผยแพร่การตีความและวิธีการฝึกซอ้ม
ของบทเพลง จากการศึกษาวิจยัท าให้ไดรู้้ถึงเทคนิคต่าง ๆ ในบทเพลง ซ่ึงเทคนิคท่ีใชใ้นการบรรเลง ไดแ้ก่ การเล่น
โน้ตเสียงสั้ นขาดจากกนั การเช่ือมเสียง การเล่นคอร์ดแท่ง การเล่นคอร์ดแตก การเล่นอาร์เปโจ การเล่นโน้ตคู่แปด 
การเล่นโนต้พรม การรัวโนต้ การเล่นบนัไดเสียง การเล่นแนวเบสอลัแบร์ตี และการใชเ้พเดิล ในส่วนของการฝึกซอ้ม
ผูว้ิจยัไดว้างแผนการฝึกซอ้มเป็นขั้นตอนไดแ้ก่ ศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกบัภาพรวมของบทเพลง วิเคราะห์เทคนิคท่ีใชใ้น
การบรรเลง วางแผนการฝึกซ้อม การเลือกใชน้ิ้วท่ีเหมาะสม ฝึกซ้อมทีละมือ ฝึกซ้อมรวมมือ ฝึกซ้อมกบัเคร่ืองจบั
จงัหวะ การฝึกซอ้มในจงัหวะชา้ การฝึกซอ้มควบคุมลกัษณะเสียง และการฝึกซอ้มเทคนิค 
ค าส าคญั:  เทคนิคการบรรเลง, แนวทางการฝึกซอ้ม, เบโทเฟน, การตีความ 

 

ABSTRACT 
The objectives of this research are (1) offer insight into how to interpret and perform Beethoven’s Piano 

Sonata No. 21, Op. 53 in C major, (2) examines piano practice techniques of this work, and (3) recommends 
interpretation and practice methods by the author. Similar to other works in this era, various piano techniques founded 
in this work such as staccato, legato, broken chord, arpeggio, octave, trill, tremolo, scale, alberti bass, and pedaling 
are presented. Practice procedure included analysis of the work as a whole, technical analysis, practice planning, 
determine the fingering, hands separate practice, using metronome, slow practicing, tone production, and technique 
acquisition. 
Keywords:  Technique for Practice, Practice method, Beethoven, Interpretation 
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1. บทน า 
การแสดงเด่ียวเปียโนถือเป็นการแสดงออกถึงความสามารถของนกัเปียโน การท่ีผูแ้สดงจะท าการบรรเลงใน

แต่ละบทเพลงนั้น ผูบ้รรเลงจ าเป็นตอ้งเลือกบทเพลงเพ่ือเตรียมพร้อมในการแสดง และบทเพลงนั้นจะตอ้งไม่ยากเกิน
ความสามารถของผูบ้รรเลง ซ่ึงในการแสดงคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกบทเพลง เบโทเฟนเปียโนโซนาตา หมายเลข 21 ล าดับ
ท่ี 53 ในบันไดเสียง ซี เมเจอร์ ดงันั้นผูบ้รรเลงจะตอ้งมีการศึกษาวิธีการตีความ และวางแผนวิธีการฝึกซ้อม เพ่ือให้
สามารถเขา้ใจวิธีการบรรเลงและถ่ายทอดความรู้สึกของบทเพลงในการแสดง รวมถึงการฝึกซอ้มอยา่งเป็นระบบไดดี้
ยิง่ข้ึน            
 ลุดวิก ฟาน เบโทเฟน (Ludwig van Beethoven, 1770-1827) เป็นนกัดนตรีและนกัประพนัธ์เพลงชาวเยอรมนั 
เกิดท่ีเมืองบอนน์ เน่ืองจากครอบครัวของเบโทเฟนเป็นครอบครัวนกัดนตรี เขาจึงไดรั้บการสนับสนุนทางดา้นดนตรี
มาตั้ งแต่วยัเด็ก โดยบิดาของเขาได้ส่งไปเรียนกับครูดนตรีท่ีมีช่ือเสียงคือ คริสเตียน กอทลอบ เนเอเฟ (Christian 
Gotlob Neefe, 1748-1798) (ศศี พงศ์สรายุทธ, 2553, น. 202) เม่ืออายุ 22 ปี เบโทเฟนได้เดินทางไปตั้งรกรากท่ีกรุง
เวียนนา และไดมี้โอกาสไดศึ้กษาดนตรีกบัฟรานซ์ โจเซฟ ไฮเดิน (Frannz Josept Haydn, 1732-1809) เป็นเวลาเกือบปี 
ซ่ึงก่อนหน้าน้ีตอนอายุ 16 ปีเขาเคยเดินมาท่ีกรุงเวียนนาและไดพ้บกบัโมสาร์ท(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-
1791) จึงมีโอกาสไดแ้สดงเปียโนให้โมสาร์ทฟัง โมสาร์ทจึงกล่าวกบัเพ่ือนว่าเบโทเฟนจะเป็นผูย้ิง่ใหญ่ในโลกดนตรี
ต่อไป (ณรุทธ์ สุทธจิตต,์ 2555, น. 254)        
 โซนาตาเป็นบทเพลงท่ีประพนัธ์ไวส้ าหรับเด่ียวเคร่ืองดนตรี และเบโทเฟนไดป้ระพนัธ์บทเพลงโซนาตา
ส าหรับเด่ียวเปียโนไวท้ั้งหมด 32 บทและมีการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มท่ี 1 มีทั้งหมด 12 บท กลุ่มท่ี 2 มี15 บท 
และกลุ่มท่ี 3 มี 5 บท ส าหรับบทเพลง Sonata in C major “Waldstein”,Op.53 จดัอยูใ่นกลุ่มของบทเพลงเปียโนโซนา
ตากลุ่มท่ี 2 แต่งเม่ือปี 1804 เบโทเฟนอุทิศโซนาตาบทน้ีให้กบัเฟอร์ดินานด์ วลัด์ชไตน์ (Ferdinand Waldstien, 1762-
1823) ซ่ึงเป็นเพ่ือนท่ีคอยให้ความช่วยเหลือเบโธเฟนอยูเ่สมอ (ปานใจ จุฬาพนัธุ์, 2551, น. 175) กลายเป็นท่ีรู้จกักนัใน
ช่ือ Waldstein Sonata ประกอบด้วยสามท่อน ท่อนแรกอยู่ในสังคีตลกัษณ์โซนาตา (Sonata-allegro form) ตามด้วย
ท่อน Introduzione ซ่ึงน าไปสู่ท่อนท่ีสาม รอนโด (Rondo form) (Choi, 1998, p.7) และโซนาตาบทน้ียงัเป็นท่ีรู้จกัใน
อีกช่ือคือ “L’Aurora” เป็นภาษาอิตาเลียน แปลว่า “รุ่งสาง” เน่ืองจากตอนเร่ิมตน้ของท่อนท่ี 3 มีลกัษณะท่ีท าให้นึกถึง
ช่วงรุ่งสางท่ีพระอาทิตยก์  าลงัจะข้ึน (ภาวิดา ชยัวานิชศิริ, 2553, น. 11)      
 การแสดงดนตรีเป็นเร่ืองของการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของผูแ้สดง แมจ้ะเป็นเพลงเดียวกนั แต่การ
ตีความของบทเพลงนั้นย่อมแตกต่างออกไปตามความรู้และความเขา้ใจของผูแ้สดง อย่างไรก็ตามนักดนตรีก็ควรจะ
ตีความให้เหมาะสมกบัยคุสมยัของบทเพลงนั้น ๆ ดว้ย (ณรุทธ์ สุทธจิตต,์ 2555, น. 7)            
 เร่ืองแนวทางการบรรเลงเป็นเร่ืองเอกลกัษณ์เฉพาะตวั นกัแสดงทุกคนสามารถตีความบทเพลงไดอ้ยา่งอิสระ
ตามจินตนาการของตน แต่การศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งและความเขา้ใจในทฤษฏีดนตรี 
ย่อมสามารถเพ่ิมความเขา้ใจและเป็นแนวทางให้กบัผูแ้สดงได ้(รามสูร สีตลายนั, 2558, น. 74) หากมีการตีความ 
วิเคราะห์เทคนิคการเล่นท่ีดีจะท าให้การแสดงเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน และใชเ้วลาท่ีสั้นลงในการซอ้ม (ภาวไล ตนั
จนัทร์พงศ ์2560, น. 105) 
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นอกจากน้ีภาวไล ตนัจนัทร์พงศ ์(2555, น. 42) ยงักล่าวไวว้่า “เม่ือเลือกบทเพลงท่ีตอ้งการบรรเลงไดแ้ลว้ให้
น าบทเพลงนั้น มาวิเคราะห์ก่อนท่ีจะท าการฝึกซอ้ม โดยวิเคราะห์ถึงองคป์ระกอบทั้งหมดของบทเพลงนั้นเช่น กุญแจ
เสียงการเปล่ียนช่วงหรือบริเวณไหนเป็นอยา่งไร รวมไปถึงการวิเคราะห์สังคีตลกัษณ์ว่าเป็นลกัษณะใด”   

โจเซฟ ฮอฟมนัน์ไดอ้ธิบายการตีความทางดนตรีภายใตค้  าถามท่ีว่า เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีนักเปียโน  2 คนจะ
ตีความประโยดเพลงเดียวกนัต่างกนั โดยไม่มีใครผิด โดยท่ีฮอฟมนัน์ไดต้อบค าถามว่า เป็นไปไดอ้ย่างแน่นอน การ
ตีความส่วนเล็ก ๆ  ของประโยดถา้สามารถท าไดอ้ย่างถูกตอ้งภาพรวมของบทเพลงก็จะถูกตอ้งไปดว้ย ข้ึนอยู่กบัการ
ฝึกฝนและรสนิยมทางดนตรีของนกัเปียโนแต่ละคน ซ่ึงฮอฟมนัน์ไดก้ล่าวต่ออีกว่า ในการเร่ิมฝึกเพลงใหม่ควรศึกษา
ตีความบทเพลงเพ่ือให้เขา้ใจภาพรวม แลว้ฝึกซอ้มตามรายละเอียดท่ีตีความไว ้(ปานใจ จุฬาพนัธุ์, 2561, น. 112) 

 ผูบ้รรเลงตอ้งศึกษาเทคนิควิธีการบรรเลง เพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกท่ีหลากหลายและน ามาใชก้บัส่ิงท่ี
จะฝึก วีรชาติ เปรมานนท ์(2553, น. 7) กล่าวไวว้่า เทคนิคการเล่นเปียโนถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้นักเปียโนสามารถ
แสดงศกัยภาพและความไพเราะของบทเพลงไดอ้ยา่งเต็มท่ี ซ่ึงตวัอยา่งเทคนิคการเล่นเปียโนท่ีส าคญันั้น ไดแ้ก่ การใช้
น้ิว (Fingering) การใชเ้พเดิล (Pedaling) เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัมีการนัง่ การเคล่ือนท่ีของมือ แขนและไหล่ซ่ึงทั้งหมด
น้ีส่งผลต่อการบรรเลงของนกัเปียโนโดยตรง 

ส าหรับแนวทางการฝึกซ้อม ชลัฐ ลิมปศิริ (2557, น. 62) ได้แบ่งหลักพ้ืนฐานในการฝึกซ้อมออกเป็น 5 
องค์ประกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1) การฟัง 2) การศึกษาบทเพลง 3) การอ่านโนต้ 4) การจดจ า 5) สมาธิ นอกจากน้ีอภิชยั 
เล่ียมทอง (2555, น. 31-38) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัแนวคิดวิธีการฝึกซอ้มดนตรีให้ไดป้ระโยชน์สูงสุดโดยแบ่งออกเป็น 10 
หัวขอ้คือ 1) วางเป้าหมาย วางแผนเวลา 2) ตอ้งรู้ตวัเสมอว่าก าลงัจะฝึกซอ้มอะไร 3) น าช่วงท่ียากของบทเพลงออกมา
ซอ้มเฉพาะจุด 4) แบ่งปัญหาท่ีพบออกเป็นปัญหาย่อย และแกไ้ขทีละปัญหา 5) ย  ้าการฝึกซอ้มท่ีถูกตอ้งตั้งแต่แรกโดย
ไม่ให้เกิดความผิดพลาด 6) ฝึกซ้อมดว้ยจงัหวะท่ีเร็วโดยไม่ละเลยการฝึกซ้อมดว้ยจงัหวะช้า  7) ให้ความส าคญักับ
คุณภาพเสียงระหว่างฝึกซอ้ม 8) ไม่ละเลยการฝึกซอ้มช่วงง่ายของบทเพลง 9) ฝึกซ้อมโดยไม่มีเคร่ืองดนตรีและ 10) 
ฝึกซอ้มการแสดงดนตรีก่อนการแสดงจริง  

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือตีความบทเพลงในการแสดงและใชว้ิธีการบรรเลงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. เพ่ือวิเคราะห์เทคนิคการบรรเลงและแนวทางการฝึกซอ้มบทเพลง 
3. เพ่ือเผยแพร่การตีความและวิธีการฝึกซอ้มบทเพลง 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
 ในการศึกษาวิจยัการตีความและแนวทางการฝึกซ้อมบทเพลง เปียโนโซนาตาผลงานล าดบัท่ี 53 หมายเลข 
21 ใน บนัไดเสียง ซี เมเจอร์ ผูว้ิจยัไดแ้บ่งวิธีการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
 3.1 การสืบคน้และรวบรวมขอ้มูล 
  สืบหาขอ้มูลเอกสารท่ีสนับสนุนการวิจยั ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติันักประพนัธ์เพลง แนวคิด
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้จากห้องสมุดมหาวิทยาลยัรังสิต การสืบคน้ออนไลน์จากแหล่งขอ้มูล
ออนไลน์ Proquest และ Thailis 
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 3.2 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
  เม่ือไดข้อ้มูลครบถว้น ผูว้ิจยัไดท้  าการจ าแนกประเภทของขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัไว้
ดงัน้ี 
  3.2.1. บทความท่ีสนบัสนุนงานวิจยั 
  3.2.2. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3.2.3. บริบททัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบับทประพนัธ์ 
 3.3 การด าเนินการวิจยั 
  3.3.1. ศึกษารูปแบบการตีความการบรรเลงจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3.3.2. ก าหนดเป้าหมายในการฝึกซอ้มโดยการแยกเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใชใ้นบทเพลง 
  3.3.3. น าปัญหาท่ีพบในการฝึกซอ้มมาแกไ้ข 
  3.3.4. รวบรวมขอ้มูลท่ีไดแ้ละน ามาสรุปผลการวิจยั 
 3.4 การน าเสนอขอ้มูล 
  ผูว้ิจัยได้เขียนอธิบายและยกตัวอย่างประกอบเก่ียวกับการตีความในด้านการบรรเลง และการ
น าเสนอปัญหาและวิธีแกปั้ญหาในการฝึกซอ้ม เม่ือผูว้ิจยัไดน้ าเสนอขอ้มูลเสร็จส้ิน ไดส้รุปผลการวิจยัโดยเรียบเรียง
หัวขอ้สรุปตามวตัถุประสงคท่ี์ผูว้ิจยัไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้ 
 

4. ผลการวจิัย 
การตีความการบรรเลงและแนวทางการฝึกซ้อมในบทเพลง เบโทเฟนเปียโนโซนาตาหมายเลข 21 ล  าดับท่ี 

53 ในบันไดเสียงซีเมเจอร์ มีทั้งหมดสามท่อน ท่อนท่ีหน่ึงอยู่ในสังคีตลกัษณ์โซนาตา (Sonata Form) ท่อนท่ีสองเป็น
ท่อนน าเขา้สู่ท่อนท่ีสาม (Introduzione) ท่อนท่ีสามอยูใ่นสังคีตลกัษณ์โซนาตา รอนโด (Sonata Rondo Form) ซ่ึงผูว้ิจยั
จะยกตวัอยา่งในจุดท่ีมีเทคนิคการบรรเลงท่ีเป็นปัญหาในการฝึกซอ้มของแต่ละท่อนมาน าเสนอ 

   
ตวัอยา่งท่ี 1 ก  ท่อนท่ี 1 การบรรเลงคอร์ดแท่งในท านองหลกัท่ี 2  
 

 
 

ท านองหลกัท่ี 2 (ดูตวัอย่างท่ี 1 ) อยู่ในกุญแจเสียง อี เมเจอร์ มีลกัษณะการด าเนินท านองในลีลาของคอร์ด 
(Chordal style) 4 ห้องหน่ึงประโยค ซ่ึงในท านองหลกัท่ี 2 น้ีมีการน าโนต้ในห้องท่ี 35-38 มาท าซ ้ าในห้อง 39-42 โดย
ยา้ยต ่าลงมาหน่ึงช่วงคู่แปด  
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 ซ่ึงแนวทางการบรรเลงในท านองหลกัท่ีสองน้ีผูว้ิจยัไดนึ้กถึงการขบัร้องท่ีอ่อนหวาน มีการน าเสนอท านอง
ในแนวบนสุดของมือขวาในห้องท่ี 35-42 ให้ออกมาเด่นชดัโดยเล่นโน้ตตวับนสุดในแนวมือขวาให้ดงักว่าโน้ตท่ีกด
พร้อมกนัทุกตวั เทคนิคในการเล่นคอร์ดท่ีส าคญัคือการกดโนต้ทุกตวัให้มีเสียงดงัออกมาพร้อมกนัและการเช่ือมในแต่
ละคอร์ดนั้นให้เรียบ นอกจากการเช่ือมเสียงคอร์ดดว้ยการใชน้ิ้วผูว้ิจยัยงัไดใ้ชเ้พเดิลในการเช่ือมเสียงดว้ยเพ่ือไม่ให้
เสียรูปประโยคเพลง 
 แนวการฝึกซ้อมคอร์ดแท่ง ปัญหาท่ีพบในการบรรเลงคอร์ดแท่งคือการกดคอร์ดให้โน้ตทุกตวัดงัพร้อมกนั
และเท่ากนั แต่ในการบรรเลงผูว้ิจยัตอ้งการดึงแนวท านองท่ีเป็นโน้ตตวับนสุดให้ไดย้นิออกมาชดัเจน ผูว้ิจยัไดมี้แนว
ทางการฝึกซ้อมคืออนัดบัแรกลองกดคอร์ดทุกคอร์ดในตวัอย่างท่ี 1 ก เพ่ือให้ได้ยินเสียงของการด าเนินของเสียง
ประสาน  หลงัจากนั้นไดซ้้อมเฉพาะโน้ตตวับนของทั้งมือขวาและมือซา้ย(ตวัอย่างท่ี 1 ข) เพ่ือให้ไดย้ินแนวท านอง
และยงัเป็นการฝึกสไลดข์องน้ิวส่ีแทนน้ิวห้าท่ีเล่นโนต้เสียงเดียวกนัอีกดว้ย 
 จากนั้นผูว้ิจยัไดฝึ้กซ้อมในลกัษณะของการเล่นคอร์ดแท่งแต่กดโน้ตทุกตวัพร้อมกนัเฉพาะจงัหวะแรกและ
ในจงัหวะถดัไปกดโน้ตในแนวล่างเป็นตวัด าโดยท่ีโน้ตตวับนกดคา้งไว ้เม่ือเล่นแบบแรกจนชินแลว้ หลงัจากนั้นฝึก
โดยการกดโนต้สามตวัล่างคา้งไวเ้ป็นตวักลมแลว้เล่นโนต้ตวับนสุดเป็นตวัด า (ตวัอยา่งท่ี 1 ค) ซ่ึงการฝึกแบบน้ีจะเป็น
การสร้างความแข็งแรงให้กบัน้ิวท่ีตอ้งการกดแนวท านองให้ออกมาอย่างชดัเจน เม่ือฝึกซ้อมตามตวัอย่างท่ี 1 ค ไดดี้
แลว้จึงเร่ิมฝึกซอ้มตามโนต้จริง 
 

ตวัอยา่งท่ี 1 ข แสดงการฝึกซอ้มเฉพาะแนวท านองทั้งมือซา้ยและมือขวา 

 
 

ตวัอยา่งท่ี 1 ค การฝึกซอ้มคอร์ดแท่ง 
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ตวัอยา่งท่ี 2 ก ท่อนท่ี 1 โนต้ท่ีเล่นต่อเน่ืองกนัแบบเลกาโตห้องท่ี 23 – 28  

 
  
 การเล่นเช่ือมเสียงแบบเลกาโต การฝึกซ้อมเลกาโตผูว้ิจัยจะยกตัวอย่างการฝึกซ้อมในห้องท่ี 23 – 28 
(ตวัอยา่งท่ี 2 ก) ซ่ึงเป็นช่วงท่ีโนต้วิ่งอยา่งรวดเร็วในอตัราส่วนของโนต้เขบ็ตสองชั้น ปัญหาท่ีพบในการเล่นในช่วงน้ี
คือความผดิพลาดในขณะท่ีเล่นเร็วตามอตัราจงัหวะจริงระหว่างโนต้คียด์  าและคียข์าว หรือการเล่นโนต้คียข์าวดว้ยกนั
ซ่ึงอาจจะท าให้เกิดเสียงซอ้นท่ีไม่สะอาด ดงันั้นผูว้ิจยัไดแ้กปั้ญหาดว้ยการฝึกซอ้มในลกัษณะอตัราส่วนโนต้เป็นยาว – 
สั้ น และสั้ น – ยาว (ดูตวัอย่างท่ี 2 ข) ทีละมือเพ่ือให้กลา้มเน้ือเคยชินกบัโน้ตท่ีบรรเลงจนคล่องแลว้จึงรวมมือ แต่ยงั
เป็นการรวมมือในลกัษณะอตัราจงัหวะสั้นยาวและยาวสั้ นอยู ่เม่ือซ้อมรวมมือสั้น – ยาวและยาว – สั้ นจนค ล่องแลว้
จากนั้นเร่ิมซอ้มในอตัราส่วนโนต้ปกติในอตัราความเร็วท่ีชา้ก่อน เม่ือซอ้มชา้ไดค้ล่องดีแลว้จึงค่อย ๆ เพ่ิมความเร็วให้
จนถึงจงัหวะท่ีจะบรรเลงจริง 
 

ตวัอยา่งท่ี 2 ข การฝึกซอ้มในอตัราส่วนของโนต้ยาว – สั้น และสั้น – ยาว 
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ตวัอยา่งท่ี 3 ท่อนท่ี 2 ห้องท่ี 1 – 9  

 
  

 ในห้องท่ี 1 – 9 (ตวัอยา่งท่ี 3) ท านองอยูท่ี่แนวมือขวามีการด าเนินในทิศทางข้ึนจากห้องท่ี 1 – 5 และเคล่ือนท่ี
ลงในห้องท่ี 6 – 9 แนวเบสมือซา้ยเคล่ือนท่ีสวนทางกบัแนวท านอง ในการบรรเลงแนวท านองมือขวาเขม้เสียงเบามาก 
แต่ผูว้ิจยัไดบ้รรเลงดังข้ึนเล็กน้อยจากห้องท่ี 1 – 4 ในห้องท่ี 4 มือขวากดโน้ตพร้อมกนัสามตวั ผูว้ิจยัจึงกดโน้ตตัว
บนสุดให้ดงักว่าโนต้ตวัอ่ืนเล็กนอ้ย จากนั้นในห้องท่ี  5 ผูว้ิจยัไดบ้รรเลงตามความเขม้เสียงท่ีก  าหนดคือค่อย ๆ ดงัข้ึน
และเล่นดงัท่ีสุดบนโน้ตตวั G ซ่ึงเป็นโน้ตท่ีสูงท่ีสุดในประโยคและความเขม้เสียงท่ีก  าหนดยงัเป็นดงัทนัที จากนั้น
ผูว้ิจยับรรเลงค่อย ๆ เบาลงจนกระทัง่จบประโยคเพลงในห้องท่ี 9 ในแนวมือซา้ยผูว้ิจยัไดบ้รรเลงไปในทิศทางเดียวกนั
กบัมือขวา ระวงัไม่ให้ดงัเกินแนวท านองของมือขวาแต่มีการเนน้เบสในห้องท่ี 1, 3, 5, และ 8 ออกมาเล็กนอ้ย 
 การฝึกซ้อมในท่อนท่ีสอง (ตวัอย่างท่ี 3) ปัญหาท่ีผูว้ิจยัพบในการฝึกซ้อมท่อนท่ีสองคือการนับจงัหวะให้
คงท่ี เน่ืองจากท่อนท่ีสองมีอัตราความเร็วจังหวะท่ีช้ามาก (Adagio molto) ในอัตราจังหวะหกแปด ในการซ้อม
ช่วงแรกผูว้ิจยัมีความสับสนเร่ืองของจงัหวะอยู่บา้ง ดงันั้นจึงแก้ปัญหาโดยการฝึกซ้อมกับเคร่ืองเคาะจงัหวะและ
แบ่งย่อยจงัหวะออกเป็นห้องละหกจงัหวะและก าหนดให้เขบ็ตหน่ึงชั้นเท่ากบัหน่ึงจงัหวะ เม่ือซ้อมกบัเคร่ืองก าหนด
จงัหวะจนคล่องแลว้ ไดฝึ้กซอ้มบรรเลงในอตัราจงัหวะท่ีเร็วกว่าจงัหวะการบรรเลงจริงเพ่ือฝึกการคิดโนต้ท่ีจะบรรเลง
ไดเ้ร็วยิง่ข้ึน 
 ท่อนท่ี 3 ท านองหลกัท่ี 1 (ตวัอย่างท่ี 4 ก) ประโยคเพลงมีความยาวแปดห้อง (ดูตวัอย่างท่ี 4 ห้องท่ี 1 - 8) 
ท  านองอยู่ในแนวมือซา้ยซ่ึงตอ้งเล่นขา้มมือ แนวมือขวาเล่นเป็นแนวประกอบในรูปแบบของโน้ตแยกหรืออาร์เปโจ 
(Arpeggio) ความเขม้เสียงท่ีก าหนดคือเบามาก (pp) แต่ผูว้ิจยัตอ้งการบรรเลงให้ท  านองในแนวมือซา้ยออกมาชดัเจน
ดงันั้นจึงใชค้วามเขม้เสียงเบาปานกลาง (mp) แลว้มีการเอียงตวัไปดา้นขวาซ่ึงเป็นฝ่ังท่ีมือซา้ยตอ้งขา้มไปเล่นท านอง 
และในแนวมือขวาซ่ึงเป็นแนวประกอบยงัคงบรรเลงในความเขม้เสียงท่ีเบามาก (pp)  
 การใช้เพเดิลในท านองหลกัท่ี 1 ถึงแมว้่าเบโทเฟนจะก าหนดให้เหยียบเพเดิลยาวติดต่อกนัแปดห้อง (ดู
ตวัอยา่งท่ี 4 ก ) แต่ผูว้ิจยัไดพิ้จารณาวิธีใชเ้พเดิลใหม่โดยเหยยีบเพเดิลตามการเปล่ียนเสียงประสานเช่น เปล่ียนเพเดิล
ในห้องท่ี 3 และ 7 ในประโยคแรกเพ่ือให้เสียงฟังดูสะอาดไม่เบลอ รวมไปถึงเสียงของท านองให้ไพเราะชดัเจนดว้ย 
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ตวัอยา่งท่ี 4 ก ท่อนท่ี 3 ท านองหลกัท่ี 1  

 
 
 ในการเล่นขา้มมือในตอนเอ ปัญหาท่ีพบคือการควบคุมน ้าหนกัของการกดทั้งสองมือ โดยปกติแลว้ผูว้ิจยัจะ
คุน้เคยกบัการเล่นแนวท านองในมือขวาและแนวประกอบในมือซ้าย แต่ในตวัอย่างน้ีมือซ้ายตอ้งขา้มมือขวาในการ
เล่นท านองหลักและมือขวาจะต้องเล่นแนวประกอบออกมาให้เรียบ ซ่ึงท าให้เกิดความสับสนในการบรรเลง
พอสมควร ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีแนวทางการฝึกซอ้มคือซอ้มทีละมือจนคุน้เคยกบัโน้ต แลว้จึงซอ้มรวมมือชา้ ๆ จนกระทัง่
เล่นได้อย่างคล่องแคล่ว ในช่วงท่ีฝึกซ้อมทีละมือควรนั่งให้มัน่คงกบัท่ีโดยโน้มร่างกายไปตามทิศทางของโน้ตท่ี
บรรเลงเช่น บรรเลงแนวท านองมือซา้ยก็ควรเอียงตวัไปตามทิศทางของมือซ้ายซ่ึงตอ้งขา้มมือขวาไปเล่นแนวท านอง 
เป็นตน้ 
 

ตวัอยา่งท่ี 4 ข การฝึกซอ้มทีละมือ 

 
 

 
  
 การเล่นโน้ตพรม (ตัวอย่างท่ี 5 ก) ในท่อนท่ีสามมีการเล่นโน้ตพรมหลายจุด ซ่ึงแต่ละจุดจะเล่นยาวยาว
ต่อเน่ืองกนั ปัญหาท่ีพบในการเล่นโน้ตพรมคือความสม ่าเสมอในการกดโน้ตให้เสียงออกมาเรียบเนียน ผูว้ิจยั จึง
น าเสนอแนวทางการฝึกซอ้มและยกตวัอยา่งประกอบในห้องท่ี 164 – 174 (ตวัอยา่งท่ี 5 ก) แยกซอ้มเฉพาะส่วนท่ีเป็น
โนต้พรม (ตวัอยา่งท่ี 5 ข) เร่ิมจากการซอ้มชา้ ๆ กบัเคร่ืองเคาะจงัหวะในอตัราส่วนโนต้เขบต็สามชั้นจนกระทัง่รู้สึกว่า
โนต้พรมท่ีเล่นออกมาราบเรียบดีแลว้ หลงัจากนั้นจึงฝึกซอ้มร่วมกบัแนวท านองต่อไป 
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ตวัอยา่งท่ี 5 ก โนต้พรม 

 
 

ตวัอยา่งท่ี  5 ข การฝึกซอ้มเฉพาะโนต้พรม 

 
           
5. การอภปิรายผลและบทสรุป 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการตีความบทเพลงในการบรรเลงและแนวทางการฝึกซ้อมของผูว้ิจยัท่ีไดศึ้กษา
เทคนิคท่ีใชใ้นบทเพลงและวิธีการฝึกซอ้ม ส าหรับเทคนิคท่ีใชใ้นการบรรเลงสามารถแยกเป็นเทคนิคต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) การเล่นโน้ตเสียงสั้ นขาดจากกัน ในการเล่นโน้ตเสียงสั้ นผูว้ิจัยใช้วิธีในการบรรเลงโดยการควบคุม
น ้าหนกัท่ีขอ้มือเป็นหลกั โดยให้ปลายน้ิวแตะท่ีล่ิมเปียโนแลว้กระดกขอ้มือข้ึน และในช่วงท่ีเป็นโนต้เสียงสั้ นและเร็ว
ผูว้ิจยัไดใ้ห้ขอ้มือกบัแขนขนานกนัแลว้บรรเลงในลกัษณะของการกระดกขอ้มืออยา่งรวดเร็ว 

2) การเช่ือมเสียง ในการเล่นโนต้ท่ีมีเสียงเช่ือมต่อกนัผูว้ิจยัใชว้ิธีการบรรเลงโดยให้ปลายน้ิวแตะท่ีล่ิมเปียโน 
ในการเล่นโนต้ตวัแรกและโนต้ตวัถดัไปท่ีเป็นการเช่ือมเสียงกนัผูว้ิจยัจะยกน้ิวทนัทีท่ีมีการกดโนต้ตวัถดัไปเพ่ือให้ได้
เสียงท่ีเช่ือมกนัพอดี และในการเล่นโนต้ท่ีเร็วผูว้ิจยัจะใชก้ารเคล่ือนไหวของแขนและมืออยา่งเหมาะสมโดยไม่เกร็ง 

3) การเล่นคอร์ดแท่ง ในการเล่นคอร์ดผูว้ิจยัจะพิจารณาจากจ านวนโน้ตในคอร์ดว่ามีก่ีตวัเป็นอนัดับแรก
หลงัจากนั้นวางแผนการใชน้ิ้วท่ีจะกดตามระยะห่างของโน้ตอยา่งเหมาะสม และกดให้โนต้ทุกตวัในคอร์ดดงัออกมา
ชดัเจนเท่ากนัโดยใชน้ ้ าหนกัจากหัวไหล่ผา่นแขนไปท่ีปลายน้ิวในลกัษณะของการนวดคีย ์

4) การเล่นคอร์ดแตก บทเพลงน้ีมีการเล่นคอร์ดแตกในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สามพยางค์ และเขบ็ตสองชั้น 
เป็นตน้ ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการบรรเลงโดยแตะน้ิวไวท่ี้คีย ์ขอ้มือและท่อนแขนขนานกนัเล่นดว้ยการเคล่ือนท่ีของมือและ
แขนดว้ยความสัมพนัธ์กนัอยา่งเหมาะสมตามทิศทางของโนต้ท่ีข้ึนลง 

5) การเล่นอาร์เปโจ การเล่นอาร์เปโจควรให้ปลายน้ิวติดท่ีล่ิม ขอ้มือและแขนขนานกนั ระวงัช่วงเปล่ียนของ
น้ิวท่ีหน่ึงกบัน้ิวอ่ืน ในการเล่นอาร์เปโจท่ีรวดเร็ว ผูว้ิจยัจะยกขอ้มือข้ึนเล็กน้อยเพ่ือให้ง่ายต่อการเช่ือมเสียงและการ
ขา้มน้ิว 
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6) การเล่นโนต้คู่แปด ในการเล่นโนต้คู่แปดผูว้ิจยักางน้ิวออกให้มัน่คง ใชข้อ้มือในการเล่นบนคียข์าว ใชน้ิ้ว
หน่ึงกบัน้ิวห้า คียด์  าใชน้ิ้วหน่ึงกบัน้ิวส่ี ถา้ในความเขม้เสียงท่ีดงัผูว้ิจยัจะถ่ายน ้ าหนักจากหัวไหล่และใชน้ ้ าหนกัจาก
ท่อนแขนช่วยในการเล่นดว้ย 

7) การเล่นโนต้พรม ในการเล่นโนต้พรมควรเลือกน้ิวท่ีเหมาะสม ไม่ควรยกน้ิวสูงในการกดเพราะจะท าให้
เกิดเสียงกระแทก เสียงท่ีออกมาจะไม่เรียบ ส่วนใหญ่ในบทเพลงน้ีผูว้ิจยัจะเล่นโน้ตพรมดว้ยน้ิวหน่ึงและน้ิวสอง 
เน่ืองจากในบางช่วงของบทเพลงมีการเล่นโนต้พรมและแนวท านองในมือเดียวกนั เช่น การเล่นของมือขวา ดังนั้นการ
เลือกใชน้ิ้วท่ีหน่ึงและน้ิวสองจึงเหมาะสมกบัผูว้ิจยัมากท่ีสุด ทั้งน้ีทั้งนั้นการเลือกใชน้ิ้วตอ้งค านึงถึงโน้ตท่ีจะบรรเลง
ร่วมกนัดว้ย 

8) การรัวโน้ต ในบทเพลงน้ีมีการใชเ้ทคนิคการรัวโน้ตค่อนขา้งมาก วิธีการเล่นท่ีดีคือให้น้ิวมือแตะท่ีล่ิม 
ขอ้มือกบัท่อนแขนขนานกนัไม่เกร็ง ระหว่างการเล่นให้หมุนขอ้มือเล็กน้อยและเน้นท่ีโน้ตในจังหวะตกเพ่ือท าให้
จงัหวะคงท่ี 

9) การเล่นบนัไดเสียง ควรเล่นให้เสียงเรียบต่อกนั มีการกดและยกน้ิวท่ีสัมพนัธ์กนั ปลายน้ิวแตะอยู่ท่ีคีย ์
พร้อมท่ีจะกดโนต้ตวัถดัไปทนัที บทเพลงน้ีมีการเล่นโนต้ในลกัษณะของบนัไดเสียงท่ีรวดเร็วหลายท่ี ผูว้ิจยัไดอิ้งการ
ใชน้ิ้วในบนัไดเสียงนั้น ๆ แต่บางต าแหน่งอาจจะมีการปรับเปล่ียนต าแหน่งของน้ิวให้เหมาะสมกบักลุ่มโนต้ท่ีบรรเลง
ดว้ย 

10) การใชเ้พเดิล ผูว้ิจยัไดพิ้จารณาการใชเ้พเดิลในบทเพลงตามลกัษณะต่าง ๆ เช่น เช่ือมเสียงประสาน สร้าง
ความเขม้เสียงท่ีต่างกนั และคา้งเสียงเบส เป็นตน้  

การฝึกซอ้มบทเพลง ผูว้ิจยัไดว้างแผนในการฝึกซอ้มบทเพลง เบโทเฟน เปียโนโซนาตา หมายเลข 21 ล  าดับ
ท่ี 53 ในบันไดเสียง ซี เมเจอร์ ตามล าดบัต่อไปน้ี 

1) ศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกบัภาพรวมของบทเพลงทั้งในดา้นประวติัศาสตร์ ยุคสมยั สังคีตลกัษณ์ รวมไปถึง
เทคนิคท่ีน ามาใชใ้นบทเพลง  

2) เม่ือศึกษาภาพรวมของบทเพลงแลว้น ามาวิเคราะห์เทคนิคท่ีใช้ในการบรรเลงเพ่ือตีความในดา้นของ
เทคนิคการบรรเลง 

3) วางแผนการฝึกซอ้ม ในการฝึกซอ้มผูว้ิจยัไดก้  าหนดเป้าหมายการฝึกซอ้มในบทเพลงตามเวลาในแต่ละวนั
ให้ไดเ้วลามากท่ีสุด ในการซ้อมแต่ละคร้ังจะก าหนดว่าจะซอ้มตรงจุดไหน เพ่ือใชเ้วลาในการซ้อมให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

4) การเลือกใชน้ิ้ว ก าหนดเลขน้ิวท่ีใชใ้นการบรรเลงเป็นการเลือกใชน้ิ้วให้เหมาะสมกบัโนต้ท่ีจะบรรเลง ซ่ึง
ผูว้ิจยัเองไดเ้ขียนเลขน้ิวท่ีเหมาะสมในการบรรเลงของผูว้ิจยัเองลงไปในตวัอยา่งทุกตวัอยา่งท่ีไดอ้ธิบายในการบรรเลง
ไปแลว้นั้น ในการก าหนดน้ิวผูว้ิจยัไดค้  านึงถึงประโยคเพลงท่ีจะตอ้งเล่นเป็นหลกั และในการฝึกซอ้มแต่ละคร้ังจะใช้
น้ิวตามท่ีก าหนดไวทุ้กคร้ังเพ่ือจะท าให้การจดจ าบทเพลงไดดี้ข้ึน  

5) ฝึกซ้อมทีละมือ ผูว้ิจยัไดท้  าการฝึกซ้อมทีละมือเพ่ือให้ไดย้ินท านองหรือแนวประกอบของแต่ละมือท่ี
บรรเลงออกมา อีกทั้งยงัเป็นการจดจ าการเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือน้ิวมือ รวมไปถึงการควบคุมลกัษณะเสียงสั้นยาวเบาดงั
ดว้ย ในการฝึกซอ้มทีละมือผูว้ิจยัไดแ้บ่งการฝึกซอ้มออกเป็นคร้ังละหน่ึงประโยค โนต้ตวัสุดทา้ยจะจบท่ีโนต้ตวัท่ีหน่ึง
ของประโยคต่อไปเสมอ เพ่ือฝึกเช่ือมประโยคเพลงควบคู่กนัไปดว้ย  
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6) ฝึกซอ้มรวมมือ เม่ือฝึกซอ้มทีละมือจนเกิดความช านาญแลว้ ผูว้ิจยัไดฝึ้กรวมมือโดยเร่ิมจากการฝึกซ้อมที
ละประโยคในจงัหวะชา้ ๆ ฟังแนวท านองให้ออกมาเด่นชดักว่าแนวประกอบ รวมถึงความสัมพนัธ์ของลกัษณะเสียง 
และจดจ าการเคล่ือนไหวของทั้งสองมือ ถา้ในกรณีท่ีประโยคนั้นมีความซับซ้อนของท านองหรือจงัหวะ ผูว้ิจยัก็จะ
แบ่งการฝึกซอ้มให้ยอ่ยลงไปอีก  

7) ฝึกซอ้มกบัเคร่ืองจบัจงัหวะ (Metronome) ในขั้นตอนการฝึกซอ้มทั้งการฝึกซ้อมทีละมือและการฝึกซ้อม
รวมมือ ผูว้ิจัยเร่ิมต้นฝึกกับเคร่ืองจับจังหวะในอัตราท่ีช้า ๆ ก่อน และค่อย ๆ เพ่ิมความเร็วจังหวะข้ึนทีละน้อย
จนกระทัง่ถึงจงัหวะท่ีบรรเลงจริง 

8) การฝึกซ้อมในจงัหวะชา้ ถึงแมว้่าผูว้ิจยัสามารถบรรเลงในอตัราความเร็วจงัหวะจริงจนช านาญแลว้ การ
ฝึกซ้อมในอตัราจงัหวะเร็วซ ้ ากันหลาย ๆ คร้ังอาจจะท าให้ละเลยรายละเอียดต่าง ๆ ของบทเพลงเช่น การควบคุม
ลกัษณะเสียง ความเขม้เสียง รวมถึงความแม่นย  าของโน้ตเพลง เป็นตน้ อีกทั้งการฝึกซ้อมในอตัราจงัหวะเร็วนั้นเป็น
การบรรเลงด้วยการจดจ าของกล้ามเน้ือมากกว่าการคิดจากสมอง ผูว้ิจัยจึงซ้อมในจังหวะท่ีช้าด้วยเพ่ือให้เกิด
กระบวนการคิดและเกิดความสัมพนัธ์กนัระหว่างกลา้มเน้ือกบัสมองในการจดจ ารายละเอียดต่าง ๆ ของบทเพลง 

9) การฝึกซ้อมควบคุมลกัษณะเสียง (Articulation) ในการฝึกซ้อมควบคุมลกัษณะเสียง ผูว้ิจยัไดฝึ้กซ้อมแต่
ละจุดของบทเพลงในหลาย ๆ แบบ เช่น ซ้อมดงัทั้งหมด ซ้อมเบาทั้งหมด ซ้อมทั้งเสียงสั้ นเสียงยาว เป็นตน้ เพ่ือให้
ประสาทสัมผสัคุน้เคยกบัเสียงท่ีบรรเลงออกมา 

10) การฝึกซอ้มเทคนิค เป็นการซอ้มแยกเทคนิคท่ีใชใ้นบทเพลง ผูว้ิจยัไดน้ าเทคนิคต่าง ๆ มาฝึกในขั้นตอน
ของการวอร์มน้ิว เช่น การเล่นบนัไดเสียงในลกัษณะต่าง ๆ ทั้งสั้นยาว ดงัเบา การเล่นบนัไดเสียงคู่แปด เป็นตน้ เพ่ือให้
กลา้มเน้ือคุน้ชินกบัการเล่นเทคนิค และสามารถน ามาใชใ้นบทเพลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

11) การแกปั้ญหาเฉพาะจุด เป็นการน าจุดท่ียากของบทเพลงออกมาซอ้มซ ้ากนัหลายคร้ังจนสามารถเล่นไดดี้ 
เช่น โนต้ท่ีมีระยะของเสียงกวา้งท่ีมือตอ้งกระโดดอยา่งแม่นย  า ผูว้ิจยัก็จะน าออกมาซอ้มเฉพาะจุดนั้นจนเกิดความเคย
ชิน แลว้จึงฝึกซอ้มจุดอ่ืน ๆ ต่อไป 

12) การฝึกจ าบทเพลง ผูว้ิจยัไดจ้  าบทเพลงตั้งแต่เร่ิมซอ้ม โดยจ าทั้งโนต้เพลงและรายละเอียดต่าง ๆ ของบท
เพลง เช่น ความเขม้เสียง และลกัษณะของเสียงไปพร้อมกนั เป็นตน้ ในการจ าโนต้เพลงน้ีส่วนใหญ่ผูว้ิจยัจะจดจ าตาม
ประโยคเพลงเป็นหลกั 

13) การใชเ้พเดิล ก่อนฝึกซ้อมโดยใชเ้พเดิล ผูว้ิจยัไดซ้้อมโน้ตจนคล่องพอสมควร หลงัจากนั้นพิจารณาใช้
ตามสัดส่วนของบทเพลงทั้งการเช่ือมเสียงประสาน ความแตกต่างของความเขม้เสียง และการใชเ้พ่ือเสียงคา้งของเบส 

 
6. ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจยัช้ินน้ีเป็นแนวทางการตีความและแนวทางการฝึกซ้อมของผูว้ิจัย อย่างไรก็ตามผูบ้รรเลงคนอ่ืนก็
สามารถศึกษาการตีความและเทคนิคการบรรเลงท่ีแตกต่างออกไปตามยุคสมยัของดนตรี โดยสามารถหาขอ้มูลจาก
แหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย ซ่ึงจะท าให้การตีความบทเพลงไดลึ้กซ้ึงยิง่ข้ึน รวมไปถึงการเลือกใชเ้ทคนิคท่ีเหมาะสมใน
การบรรเลงและการวางแผนการฝึกซอ้มตามความตอ้งการและความเหมาะสมกบัผูบ้รรเลงนั้น ๆ ดว้ย 

เทคนิคท่ีพบมากในการบรรเลงบทเพลงในยุคคลาสสิกคือ การไล่เสียง การเล่นอาร์เปโจ การเล่นคอร์ดแตก 
และการเล่นแนวเบสอลัแบร์ตี ซ่ึงตอ้งใชค้วามรวดเร็วและแข็งแรงของน้ิว นักเปียโนสามารถน าแบบฝึกหัดต่าง ๆ  
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มาใชค้วบคู่ไปกบัการซ้อมบทเพลงเพ่ือสร้างความแข็งแรงของน้ิวมือ เช่น แบบฝึกแฮนอน และแบบฝึกหัดเชอร์นี  
เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
การท าวิจยัในคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาคน้ควา้แนวทางการบรรเลงบทเพลงทูบาคอนแชร์โต ประพนัธ์โดยอาริด 

โพลว เพ่ือสามารถน าส่ิงท่ีศึกษาคน้ควา้มาประยุกต์ใชใ้นการบรรเลงบทเพลงน้ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย
ศึกษาและเปรียบเทียบเทคนิคการบรรเลงของผูบ้รรเลงเด่ียวทูบา 3 คน คือ ออยสเตียน บาดสวิคช์ ไอริค กิเยเดอวิคช ์
และคอนสแตนติน ฮาร์ทวิกช์ โดยมีขอบเขตในการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่ อตัราความเร็ว (Tempo) อตัรา
ความดงั (Dynamics) การออกเสียง (Accent) การหายใจ (Breathing) การจดัวลีเพลง (Phrasing) และการเช่ือมเสียง 
(Slur) 

จากการวิจยั ดา้นอตัราความเร็วพบว่าบาดสวิคช์มกับรรเลงดว้ยความเร็วมากท่ีสุดในท่อนเร็วของบทเพลง 
เม่ือเทียบกบัผูบ้รรเลงเด่ียวอีกสองคน ไอริคมกับรรเลงดว้ยอตัราความเร็วท่ีชา้ท่ีสุดในท่อนเร็ว และบรรเลงเร็วท่ีสุดใน
ท่อนชา้ ส่วนคอนแสตนตินมกับรรเลงท่อนชา้ให้ชา้กว่าปกติเพ่ือท าให้ท่อนชา้มีความลึกซ้ึงมากยิง่ข้ึน การออกเสียงท่ี
ใชใ้นการบรรเลงมีหลายเทคนิคคือ การเน้นเสียง การบรรเลงเสียงสั้ น การหน่วงเน้น การยืดเสียง การเช่ือมเสียง 
รวมถึงการจดัวลีเพลงดว้ยเช่นกนั ซ่ึงลกัษณะการออกเสียงเหล่าน้ี เป็นการแสดงออกถึงเอกลกัษณ์และวิธีการตีความ
ของแต่ละบุคคล โดยบาดสวิคชม์กัใชก้ารยดืเสียงตอนตน้วลีเพลงเพ่ือบอกถึงการเร่ิมวลีเพลง ไอริคมกัใชก้ารยดืเสียง
และอตัราความเร็วท่ีชา้ลงเพ่ือจบวลีเพลง คอนสแตนตินใชเ้ทคนิคหลายอยา่งพร้อมกนัในการแบ่งวลีเพลงกล่าวถึงคือ 
เร่ิมวลีดว้ยอตัราความดงัท่ีเบา ยืดเสียง และอตัราความเร็วท่ีชา้ ก่อนเร่งจงัหวะให้เร็วข้ึนในช่วงกลางหรือทา้ยของวลี 
แลว้จบดว้ยอตัราความดงัท่ีเบา บรรเลงจงัหวะชา้ลง และยดืเสียงในช่วงทา้ยของวลี      
ค าส าคญั:  เปรียบเทียบการบรรเลงทูบา, ทูบาคอนแชร์โต, อาริด โพลว 
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ABSTRACT 
This research is to study the methods and techniques of performing the Tuba Concerto by Arild Plau to 

apply with greatest efficiency to the performance of this piece the musical details learned. This research focuses on 
the comparative studies of 3 tuba soloists Oytien Baadsvik, Eirik Gjerdevik, Constantin Hartwig in areas consisting 
tempo, dynamics, accent, breathing, phrasing and slur. 

The studies found that Baadsvik played with the fastest tempo during the fast passages and Gjerdevik the 
slowest. Hartwig would slow down the slow passages even further to sound more emotional. Many articulations were 
uniquely interpreted; for instance: accent, staccato, tenuto, rubato and slur: The difference in phrasing is also 
recognizable. Baadsvik used tenuto in the first notes of phrases to signify the beginning of a phrase while Gjerdevik 
uses tenuto and rallentando to end a phrase. Hartwig used many different techniques in phrasing such as playing the 
beginning of phrases softer with tenuto and slower tempo and into more volume and faster tempo towards the middle 
and the end of phrases and ultimately ending phrases with soft dynamics, slower tempo and tenuto. 
Keywords:  A comparative Study of tuba performance, Tuba Concerto,  Arild Plau.   
 
1. บทน า 

ผูว้ิจยัสนใจและให้ความส าคญักบัการศึกษาแนวทางการบรรเลง เพ่ือท่ีจะน าส่ิงท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี
มาเป็นแนวทางในการบรรเลงบทเพลงทูบาคอนแชร์โตของอาริด โพลว ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาวิธีการและ
แนวทางการบรรเลงจากนกับรรเลงเด่ียวทูบา 3 คน ไดแ้ก่ ออยสเตียน บาดสวิคช ์(Oytien Baadsvik) ไอริค กิเยเดอวคิช ์
(Eirik Gjerdevik) และคอนสแตนติน ฮาร์ทวิก (Constantin Hartwig)  ว่าใช้เทคนิคการบรรเลงอย่างไร และมีการ
ตีความการบรรเลงท่ีแตกต่างกนัอยา่งไร เพ่ือท่ีผูว้ิจยัสามารถน าวิธีการต่างๆ ท่ีไดศึ้กษามาปรับใชใ้นการบรรเลงเพลง
ไดเ้หมาะสม รวมถึงสามารถตีความและถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของบทเพลงท่ีผูป้ระพนัธ์สอดแทรกในท่วงท านอง
ภายในบทเพลง ท าให้เพลงบทน้ีสามารถบรรเลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีคุณค่ามากท่ีสุด 

บทประพนัธ์ท่ีน ามาใช้วิเคราะห์แนวทางการบรรเลงในบทความน้ีคือเพลง คอนแชร์โตส าหรับทูบา 
ประพนัธ์โดยอาริด โพลว ประพนัธ์ข้ึนในปีค.ศ. 1990 เป็นบทประพนัธ์สมยัใหม่ (Contemporary music) ท่ีมีความ
น่าสนใจทางดา้นแนวท านอง ส่วนจงัหวะ และโครงสร้าง บทเพลงมี 3 ท่อนตามรูปแบบของบทเพลงคอนแชร์โตคือ 
1.ท่อนโปรโลก (Prolog) 2.คานซง (Canzone) 3.ฟินาเล (Finale) เป็นบทเพลงท่ีประพนัธ์ส าหรับทูบา  มีแนวท านองท่ี
ดึงเอาเอกลกัษณ์และความสามารถของทูบาในอีกรูปแบบออกมาไดเ้ป็นอย่างดี เม่ือเทียบกับทูบาคอนแชร์โตในยุค
ก่อนหน้า แนวท านองมีการเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว มีการเปล่ียนกุญแจเสียง เปล่ียนจังหวะในบทเพลงบ่อยคร้ัง มี
โครงสร้างจงัหวะท่ีมีการบรรเลงในรูปแบบท่ีซ้อนกันหรือจงัหวะพหุ (Polyrhythm) ระหว่างท านองหลกักบัดนตรี
ประกอบ  มีความซับซ้อนตามลักษณะของดนตรีในศตวรรษท่ี 20 ท าให้บทเพลงน้ีมีความน่าสนใจท่ีจะน ามา
ศึกษาวิจยั (Baadsvik, http://www.baadsvik.com/composer/arild-plau/) 

  ผูว้ิจยัศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ทูบาคอนแชร์โต จากวิทยานิพนธ์ 3 เล่มคือ 1. A Stylistic and Comparative 
Analysis of Edward Gregson’ Tuba Concerto โดยดกัลาส โจเซฟ แชบ (Douglas Joseph Shabe) 2. A Comprehensive 
Analysis of Ralph Vaughan Williams’s โดย ซุนชาน (Chi-Sun Chan) 3. Ralph Vaughan Williams: An Interpretive 
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Analysis of Concerto for Bass Tuba โดยไมเคิล เอ, ฟิชเชอร์ (Michael A. Fischer) เพ่ือน าแนวทางมาปรับใช้ในการ
เข้าถึงข้อมูลในทูบาคอนแชร์โตของโพลว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยในแต่ละเล่มมีการวิเคราะห์ท่ีเร่ิมจาก
โครงสร้างของเพลง และอธิบายโครงสร้างแต่ละท่อน ก่อนเขา้สู่การวิเคราะห์ท านอง เชิงเปรียบเทียงหรือเชิงวิเคราะห์
ประโยคเพ่ือใชใ้นการบรรเลง (Fischer, 1998) 

งานวิจยัท่ีถูกน าวิธีการวิจยัมาใชม้ากท่ีสุดคืองานของ ฟิชเชอร์ ซ่ึงศึกษานักบรรเลงเด่ียวทูบา 4 คน เร่ิมจาก
การเปรียบเทียบความเร็วในการบรรเลง (Tempo) ของนักบรรเลงเด่ียวในแต่ละท่อนว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร 
รวมถึงแสดงความเร็วท่ีผูป้ระพนัธ์ก  ากบัอยู่ดว้ย การวิเคราะห์หลกัของงานวิจยัน้ีคือการถอดโน้ตในช่วงท่ีผูบ้รรเลง
เด่ียวแต่ละคนบรรเลงว่ามีการใชเ้ทคนิคท่ีต่างออกไปจากท่ีผูป้ระพนัธ์เขียนไวอ้ยา่งไรบา้ง รวมไปถึงการน ากลุ่มโน้ต
ในช่วงท่ีนักบรรเลงเดียวบรรเลงต่างกนัออกไปมาเปรียบเทียบ เพ่ือให้เห็นการใชเ้ทคนิคการบรรเลงท่ีแตกต่างกนัได้
อยา่งชดัเจน (Fischer, 1998) 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบเทคนิคการบรรเลงของนักบรรเลงเด่ียวทูบา 3 คนในประเด็นอตัราความเร็ว 
อตัราความดงั การออกเสียง การหายใจ การจดัวลีเพลง และการเช่ือมเสียง 

2.2 เพ่ือน าเทคนิคท่ีศึกษาไปใชใ้นการแสดงของผูว้ิจยั 

 
3. การด าเนินการวจิัย 

3.1 เก็บรวบรวมขอ้มูล             
3.1.1 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนงัสือ ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและโนต้เพลง 
3.1.2  เวบ็ไซตแ์ละส่ือสารอิเล็คทรอนิคส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเพลงคอนแชร์โตส าหรับทูบาประพนัธ์โดยโพลว 
3.2 วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
3.2.1 เทคนิคการบรรเลงของนกับรรเลงเด่ียวทูบา 3 คน เทปบนัทึกการแสดงและซีดี 
3.2.2 วิเคราะห์เทคนิคการบรรเลง อตัราความเร็ว อตัราความดงั การออกเสียง การหายใจ การจดัวลีเพลง 

และการเช่ือมเสียง 
3.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบเทคนิคการบรรเลงของผูบ้รรเลงเด่ียว  3 คน 
3.4 สรุปและอภิปรายผลงานวิจยั 

 
4. ผลการวจิัย 

  จากการศึกษาอตัราความเร็วในการการบรรเลง ผูบ้รรเลงเด่ียวทูบา 3 คนมีการตีความท่ีเหมือนและแตกต่าง
กันออกไปตามการตีความของแต่ละบุคคล บาดสวิคช์มกับรรเลงด้วยความเร็วมากท่ีสุดในท่อนเร็ว เม่ือเทียบกบั 
ผูบ้รรเลงเด่ียวอีก 2 คน ความเร็วท่ีเร็วท่ีใชใ้นท่อนเร็วท าให้มีความเร้าอารมณ์ของแนวท านองมากยิ่งข้ึน และท าให้
แสดงออกถึงความสามารถของผูบ้รรเลงมากยิง่ข้ึน 

กิเยเดอวิคช์มกับรรเลงอัตราความเร็วท่ีช้าในท่อนเร็วและบรรเลงด้วยความเร็วในท่อนช้า ท าให้เกิด
ความรู้สึกของท านองท่ีต่างออกไป การบรรเลงท่อนชา้ให้มีความเร็วข้ึนท าให้ท  านองในท่อนชา้ความรู้สึกของท านอง
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เปล่ียนไป มีความเคล่ือนไหวของท านองมากข้ึน และการบรรเลงชา้ท่อนเร็วท าให้ผูฟั้งสามารถไดย้ินรายละเอียดของ
เพลงมากยิ่งข้ึน และท าให้ผูบ้รรเลงบรรเลงในท่อนเร็วง่ายยิง่ข้ึนดว้ย แต่อาจเกิดปัญหากบัการหายใจในการบรรเลง
ประโยคเพลงท่ียาว ท าให้เกิดความรู้สึกถึงการแบ่งวลี หากไม่มีการหายใจในจงัหวะท่ีดี 

ส่วนฮาร์ทวิกชม์กับรรเลงท่อนชา้ให้ชา้มากกว่ากว่าปกติท าให้การแสดงอารมณ์ของเพลงในท่อนชา้มีความ
ลึกซ้ึงมากยิง่ข้ึน มีการใชเ้ทคนิคการใชจ้งัหวะยดืหยุ่น (Rubato) หรือการเร่งจงัหวะให้เร็วข้ึนในบางช่วงท่ีมีโน้ตเขบ็ต
หน่ึงชั้นเคล่ือนท่ีต่อเน่ือง ท าให้การบรรเลงท่อนชา้ท่ีมีความชา้กว่าปกติมีการสอดแทรกการเคล่ือนท่ีของท านองเป็น
บางช่วงท าให้บทเพลงมีความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน  

ผูว้ิจยัไดน้ าอตัราความเร็วของผูบ้รรเลงเด่ียวทั้ง 3 คนมาเปรียบเทียบกนัในรูปแบบของตาราง โดยเร่ิมจาก
ตารางอตัราความเร็วของผูป้ระพนัธ์เพ่ือให้เห็นว่าผูป้ระพนัธ์ตั้งใจให้เป็นจงัหวะเท่าไรและน าเอาอตัราความเร็วท่ี 
ผูบ้รรเลงเด่ียวแต่ละคนได้ตีความมารวบรวมเป็นรูปแบบของตารางเพ่ือเปรียบเทียบการตีความได้อย่างชัดเจน  
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 1  อตัราความเร็วของผูป้ระพนัธ์ท่อนแรก (โปรโลก) 

ผูป้ระพนัธ์ ห้อง 
1 - 27 

ห้อง 
28 - 125 

ห้อง 
126 – 170 

ห้อง 
171 - 121 

ห้อง 
222 – 254 

ห้อง 
255 - 353 

อาริด โพลว Non tempo 
(Dolce) 

Allegro Non tempo 
(Tranquillo) 

Vivo 
(Con fuoco) 

Non tempo 
(Tranquillo) 

Allegro 

 
ตารางท่ี 2 อตัราความเร็วของผูบ้รรเลงเด่ียวท่อนแรก 

ผูบ้รรเลง 
เด่ียวทูบา 

ห้อง 
1 - 27 

ห้อง 
28 - 127 

ห้อง 
126 – 170 

ห้อง 
171 – 121 

ห้อง 
222 – 254 

ห้อง 
255 – 353 

ออยสเตียน 
บาดสวิคช ์

67 – 85 
Accel. to 139 

200 – 218 77 – 87 
Accel. to 127 

164 – 174 
Rit. to 102 

83 – 92 
Accel. to 130 

204 – 210 

ไอริค 
กิเยเดอวคิช ์

65 – 85 
Accel. to 174 

169 – 174 90 – 104 
Accel. to 107 

116 – 126 
Rit. to 65 

95 – 102 
Accel. to 108 

167 – 169 
 

คอนสแตนติน 
ฮาร์ทวิกช ์

62 – 70 
Accel. to 164 

180 – 190 72 – 75 
Accel. to 120 

150 – 154 
Rit. to 74 

63 – 68 
Accel. to 98 

177 – 186 

 
               ผูว้ิจัยได้รวบรวมอัตราความเร็วในท่อนแรกของบทเพลงมายกตัวอย่าง จะเห็นว่า ช่วงเร่ิมของบทเพลง  
ผูบ้รรเลงเด่ียว 3 คนมีอตัราความเร็วท่ีใกลเ้คียงกนัโดยเฉล่ียคืออตัราจงัหวะ 65 - 85 ซ่ึงเป็นจงัหวะปานกลางท่ีใชใ้น
การเร่ิมหรือการเล่าเร่ืองในตอนตน้ของบทเพลง ในห้องท่ี 28 - 127 และ 255 - 353 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเร็วท่ีสุดของบทเพลง 
บาดสวิคช์บรรเลงด้วยความเร็วท่ีสุด รองลงมาคือฮาร์ทวิกช์และกิเยเดอร์วิกช์ตามล าดับ การท่ีบาดสวิคช์ใช้การ
บรรเลงดว้ยความเร็วมากในท่อนน้ี ถือเป็นการบรรเลงท่ีค่อนขา้งเร็วส าหรับอัตราจังหวะ 5/8  แสดงศกัยภาพของ 
ผูบ้รรเลงเด่ียว และเป็นการแสดงอารมณ์ของท านองในท่อนน้ีไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย จงัหวะในการบรรเลงของฮาร์ท
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วิกชใ์นท่อนน้ีเป็นความเร็วระดบัปานกลางไม่เร็วหรือชา้จนเกินไป  ท าให้จงัหวะมีความคงท่ี สามารถไดย้นิส่วนโน้ต
ภายในไดดี้ยิ่งข้ึน ส่วนกิเยเดอวิกช์ซ่ึงบรรเลงชา้ท่ีสุดเป็นวิธีท่ีดีส าหรับผูบ้รรเลง ท าให้โอกาสพลาดในการบรรเลง
โน้ตท่ีเร็วน้อยลง แต่จะเกิดปัญหากบัการแบ่งวคัหายใจท่ีอาจท าให้สูญเสียวลีท่ียาวได้  ส่วนความเร็วในห้องท่ี 126 - 
170 และ 222 - 254 เป็นช่วงชา้ ฮาร์ทวิกชเ์ป็นผูบ้รรเลงท่ีบรรเลงชา้ท่ีสุด ตามดว้ยบาดสวิคชแ์ละกิเยเดอวิคชต์ามล าดบั 
ในช่วงชา้น้ี ฮาร์ทวิกช์ตีความการบรรเลงท่ีชา้ท าให้อารมณ์ของท านองมีความลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึน และจะสังเกตไดว้่า
อตัราจงัหวะในแต่ละท่อนของท่อนแรกน้ีมีการเปล่ียนจงัหวะท่ีชดัเจนบ่อยคร้ังซ่ึงท าให้การบรรเลงอตัราจงัหวะท่ีชา้
มากในช่วงชา้ท าให้การเปล่ียนท่อนมีความชดัเจนมากยิ่งข้ึน บาดสวิคช์มีการบรรเลงช่วงชา้น้ีในอตัราความเร็วปาน
กลางซ่ึงท าให้ท  านองมีการเคล่ือนท่ีมากยิ่งข้ึน ไม่ชา้หรือเร็วจนเกินไป ส่วนกิเยเดอวิคชซ่ึ์งตีความในการบรรเลงช่วง
ชา้น้ีค่อนขา้งเร็ว ท าให้ท่อนเร็วและท่อนชา้มีความเช่ือมโยงกันมากข้ึน และท าให้ท  านองมีการเคล่ือนท่ีท่ีน่าสนใจไป
อีกรูปแบบ 

เพ่ือให้ง่ายต่อการอธิบายเก่ียวกบัเทคนิคการบรรเลง ผูว้ิจยัได้สร้างสัญลกัษณ์นอกเหนือจากสัญลกัษณ์ทาง
ดนตรีข้ึนเพ่ือให้สามารถเห็นเทคนิคการบรรเลงในลกัษณะต่างๆไดช้ดัเจนมากข้ึน โดยจะเรียกว่าสัญลกัษณ์พิเศษ มี 6 
สัญลกัษณ์ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 3 สัญลกัษณ์พิเศษในการวิเคราะห์ 

สัญลกัษณ์ 
พิเศษ 

      

 
ความหมาย 

 

 
การยดืเสียง 

 
จงัหวะเร็วข้ึน 

 
จงัหวะชา้ลง 

เสียง 
เคล่ือนท่ีไป
ขา้งหนา้ 

 
การหายใจ 

 
การตดัเสียง 

 
ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบเทคนิคการบรรเลงน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารน าวลีเพลงท่ีผูบ้รรเลงเด่ียวแต่ละคนมีการ

บรรเลงเหมือนหรือแตกต่างกนัเพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นเทคนิคของผูบ้รรเลงเด่ียวแต่ละคนอย่างชดัเจน โดยมีโน้ต
ตน้ฉบบัเป็นตน้แบบ ตามดว้ยโน้ตการบรรเลงเด่ียวของผูบ้รรเลงเด่ียวแต่ละคน เพ่ือสะดวกและความกระชบัในการ
ยกตัวอย่างด้วยโน้ตเพลง ผูว้ิจัยจะแทนโน้ตต้นฉบบัด้วยค าว่า “Original” และแทนช่ือผูบ้รรเลงด้วยตัวอักษรย่อ
ภาษาองักฤษ โดย ออยสเตียน บาดสวิคช์ แทนดว้ย “O.B.” ไอริค กิเยเดอวิคช์ แทนดว้ย “E.G.” และคอนสแตนติน 
ฮาร์ทวิกช ์แทนดว้ย “C.H.” 
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ตวัอยา่งท่ี 1 เปรียบเทียบเทคนิคการจดัวลีเพลง 
O.B. 

 
E.G. 

 
C.H. 

 
 

การจดัวลีเพลงจากโน้ตตัวอย่างผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองหมาย          เพ่ือแสดงถึงการยืดเสียงออกให้ยาวข้ึน หรือ
ตีความให้บรรเลงโนต้นั้นๆ ชา้ลง ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีสร้างความน่าสนใจให้บทเพลงดว้ยจงัหวะยดืหยุน่หรือในบริบทน้ี
เป็นเทคนิคการจดัวลีเพลง จากตวัอยา่งท่ีบาดสวิกช ์ยดืเสียงโนต้ตวัแรกและโนต้ตวัท่ีสอง เพ่ือเป็นการเร่ิมของวลีเพลง 
กิเยเดอวิคช ์แบ่งวลีโดยการยดืเสียง และเนน้เสียงท่ีโนต้ก่อนตวัสุดทา้ย และบรรเลงให้ชา้ลงในทา้ยของวลีท่ีสองเพ่ือ
จบวลีใหญ่ ฮาร์ทวิกช ์ยดืเสียงสองตวัแรกและก่อนโนต้ตวัสุดทา้ย รวมถึงการบรรเลงจากชา้ไปเร็ว และกลบัมาบรรเลง
ชา้ในช่วงทา้ยของวลี ตามสัญลกัษณ์ลูกศรเฉียงข้ึนและสัญลกัษณ์ลูกศรเฉียงลงแสดงถึงอตัราจงัหวะท่ีเร็วข้ึนและชา้ลง 
มีการใชค้วามเร็วตามอตัราความดงั (Dynamic) ควบคู่กบัเทคนิคต่างๆ ดว้ยเช่นกนั คือเม่ือบรรเลงชา้อตัราความดงัจะ
เบาลง เม่ือบรรเลงเร็วข้ึนอตัราความดงัก็จะดงัข้ึนตามล าดบั เป็นเทคนิคท่ีฮาร์ทวิกชใ์ชใ้นการแบ่งวลีเพลง 
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ตวัอยา่งท่ี 2 เปรียบเทียบเทคนิคการจดัวลีเพลง 
O.B. 

 
E.G. 

 
C.H. 

 
 

การจดัวลีเพลงโดยการหายใจ บาดสวิคช์ตีความการบรรเลงในช่วงเร่ิมของวลีโดยยืดเสียงในโน้ตตวัแรก
และโน้ตตวัสุดทา้ย ท าให้สามารถไดย้ินวลีย่อยภายในวลีใหญ่ไดช้ดัเจนมากยิ่งข้ึน เทคนิคการหายใจในวลีท่ียาวใน
ท่อนน้ีมีการตีความท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละคน จากสัญลกัษณ์รูป     แสดงถึงการหายใจในจุดท่ีต่างกนัออกไป 
บาดสวิคชเ์ลือกหายใจตรงกลางระหว่างโนต้ท่ีซ ้ ากนัในวลี โดยการหายใจท่ีสั้ นและเร็วท าให้วลีท่ียาวยงัคงด าเนินได้
อยา่งล่ืนไหลโดยท่ีไม่สูญเสียความเป็นวลีเพลง ฮาร์ทวิกช์หายใจตรงหลงัโนต้ตวัแรก ตรงกลางวลีดงัภาพตวัอยา่งโดย
ท่ีหายใจเร็วและสั้ นเช่นเดียวกนั ก่อนท่ีจะบรรเลงบนัไดเสียงไปจนถึงโน้ตท่ีสูงสุดเพ่ือส้ินสุดวลีใหญ่  กิเยเดอวิคช์
ตีความการหายใจโดยการเร่ิมเร่งจงัหวะให้เร็วข้ึนตั้งแต่ห้องท่ี 130 เม่ือถึงวลีดงักล่าวท าให้กิเยเดอวิคชส์ามารถบรรเลง
จนจบวลีโดยไม่ตอ้งหายใจกลางวลี ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีดีส าหรับเคร่ืองลมต่างๆ ท่ีท าให้ไม่สูญเสียวลียาว 
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ตวัอยา่งท่ี 3 การเนน้เสียง 
O.B. 

 
E.G. 

 
C.H. 

 
 

การเนน้เสียงในท่อนน้ีเป็นการเนน้ในวลีท่ีเร็วและยาวซ่ึงมีความถ่ีของโนต้เขบต็หน่ึงชั้น ผูบ้รรเลงเด่ียวทั้ง  3 
คนตีความการบรรเลงท่ีคลา้ยคลึงกนัคือการเน้นเสียง บาดสวิคช์ออกเสียงท่ีหัวของทุกห้องในวลีน้ีท าให้โนต้มีความ
คมชดัมากข้ึนส าหรับโน้ตท่ีบรรเลงดว้ยความถ่ีและอตัราจงัหวะท่ีเร็ว บาดสวิคช์มีการเตรียมพร้อมในการบรรเลงใน
ท่อนน้ีโดยเร่งอตัราจงัหวะให้เร็วข้ึนเพ่ือท่ีจะสามารถหายใจเพียงคร้ังเดียวในการบรรเลงจนจบวลี เช่นเดียวกนักบั
ฮาร์ทวิกชท่ี์หายใจเพียงคร้ังเดียวในวลีน้ี ส่ิงท่ีต่างกนัไปคือการเนน้เสียง ซ่ึงในส่ีห้องแรกฮาร์ทวิกชไ์ดแ้บ่งวลียอ่ยเป็น 
2 วลีดว้ยการเนน้เสียง 1 คร้ังต่อ 2 ห้อง เพ่ือเป็นการแสดงถึงการแบ่งวลียอ่ยในท่อนน้ี ส่วนกิเยเดอวิคชห์ายใจระหว่าง
วลีท่ียาว เน่ืองจากการบรรเลงชา้ในท่อนเร็วมีความจ าเป็นตอ้งหายใจระหว่างกลางวลี อาจท าให้สูญเสียการเนน้เสียง
หัวห้องและการเคล่ือนท่ีของท านองอาจท่ีไม่ล่ืนไหล  
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ตวัอยา่งท่ี 4 การเช่ือมเสียง  
Original 

 
O.B. 

 
 

บาดสวิคช์มีการเช่ือมเสียง โดยเช่ือมโน้ตท่ีมีลกัษณะติดกนัหรือโน้ตท่ีเป็นขั้นคู่สองดงัภาพตวัอย่างท่ีจาก
ขอ้สังเกต กลุ่มโนต้ในช่วงน้ีไม่ไดแ้บ่งออกเป็นกลุ่มละ 5 ตวัตามเคร่ืองหมายก าหนดจงัหวะ (Time Signature) แต่แบ่ง
ออกเป็นกลุ่มละ 3 ตวั บาดสวิคชไ์ดก้ารเช่ือมเสียงเพ่ือแบ่งกลุ่มโนต้ออกเป็นกลุ่มละ 3 ตวัให้ชดัเจนมากยิง่ข้ึน และท า
ให้ส่วนจงัหวะน้ีมีความซบัซอ้น ก่อนเช่ือมโนต้ในหัวห้องท่ี 77 เพ่ือกลบัเขา้สู่โครงสร้างจงัหวะ 5/8 ตามการประพนัธ์
ของผูป้ระพนัธ์     
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ตวัอยา่งท่ี 5 การบรรเลงเสียงสั้น 
O.B. 

 
E.G. 

 
 

จากตวัอย่างการบรรเลงเสียงสั้ น บาดสวิคช์ตีความการบรรเลงเขบ็ตสองชั้นให้ไม่สั้ นจนเกินไป โดยการ
บรรเลงหน่วงเนน้ควบคู่กบัการบรรเลงเสียงสั้น ท าให้โนต้เขบต็สองชั้นมีความล่ืนไหลมากยิง่ข้ึนและเบาบางลง มีการ
ใชเ้ทคนิคเช่ือมเสียงในโนต้เขบ็ตสองชั้นท่ีกระโดดหรือห่างกนั เป็นเทคนิคการบรรเลงท่ีเพ่ิมสีสันให้ท  านองและง่าย
ต่อการบรรเลงโน้ตกระโดดท่ีมีลกัษณะเร็ว ก่อนจะบรรเลงเสียงสั้ นในโน้ตเขบ็ตหน่ึงชั้นในช่วงทา้ยเพ่ือจบวลีย่อย  
กิเยเดอวิคช์ตีความการบรรเลงเสียงสั้ นในท่อนน้ีเช่นเดียวกนัโดยบรรเลงเสียงสั้ นท่ีโนต้เขบ็ตหน่ึงชั้น และรวมโนต้
เขบต็สองชั้นท่ีเป็นโนต้กระโดดในห้องท่ี 165 แสดงออกถึงการตีความการบรรเลงเสียงสั้นท่ีต่างกนัออกไป 
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ตวัอยา่งท่ี 6 เทคนิคพิเศษ 
Original 

 
 
O.B. 

 
 

เทคนิคพิเศษท่ีบาดสวิคช์ใชใ้นการบรรเลงในวลีน้ี ท่ีนอกเหนือจากผูป้ระพนัธ์ไดป้ระพนัธ์ไวคื้อการเช่ือม
เสียง (Slur) การบรรเลงโน้ตพรม (Trill) และการเพ่ิมโน้ต จากตวัอย่างท่ีบาดสวิคช์มีการเช่ือมเสียงท่ีโน้ตกระโดด 2 
ตวัแรกท่ีหัวของวลีย่อย ท าให้เกิดการแบ่งกลุ่มโน้ตท่ีชดัเจน และเป็นการเน้นเสียงท่ีตน้ของวลีย่อยในเวลาเดียวกนั 
การเช่ือมเสียงในลกัษณะน้ีท าให้การบรรเลงโนต้กระโดดท่ีตอ้งใชค้วามเร็วในการบรรเลงง่ายยิง่ข้ึนดว้ย จะเห็นไดว้่า
ห้องท่ี 267 – 268 บาดสวิคชเ์พ่ิมโนต้ซ ้ าเหมือนกบัวลีก่อนหนา้ เน่ืองจากเคร่ืองบรรเลงประกอบท่ีเป็นฉบบัเคร่ืองสาย
ไม่มีการบรรเลงโนต้ดงักล่าว ท าให้ท  านองท่ีก าลงัเคล่ือนท่ีไปถึงจุดสุดยอดของวลีใหญ่มีการหยดุ บาดสวิคช์ตีความ
เพ่ิมโน้ตมาทดแทน จึงท าให้ท  านองเคล่ือนท่ีต่อไปจนถึงจุดสูงสุดไดดี้ยิ่งข้ึน อีกเทคนิคหน่ึงท่ีสร้างความรู้สึกถึง
จุดสูงสุดของเพลงคือการบรรเลงโนต้พรม การบรรเลงพรมในโนต้ตวั D ซ่ึงเป็นโนต้ท่ีสูงท่ีสุดในห้องท่ี 263 และ 269 
การบรรเลงโน้ตพรมท่ีรัวและเร็วในวลีน้ีท าให้บทเพลงถึงจุดสูงสุดมากยิ่งข้ึน เป็นอีกเทคนิคท่ีแสดงเอกลกัษณ์ใน
รูปแบบการบรรเลงของบาดสวิคชไ์ดเ้ป็นอยา่งดี   
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ตวัอยา่งท่ี 7 การตดัเสียง และเสียงเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ 
O.B. 

 
E.G. 

 
 

บาดสวิคช์ใชเ้ทคนิคการตดัเสียงโดยตดัเสียงก่อนจงัหวะท่ีสองของห้องท่ี 48 – 49 เป็นเทคนิคให้เกิดความ
ห่างของเสียงอยา่งชดัเจนและบรรเลงร่วมกบัการเนน้เสียง ท าให้โนต้ Eb ท่ีอยูใ่นช่วงเสียงท่ีสูงนั้นมีการไปถึงจุดสูงสุด
ของท านองมากยิง่ข้ึน กิเยเดอวิคช์ใชเ้ทคนิคการบรรเลงท่ีต่างออกไปแต่เพ่ือจุดประสงค์เดียวกนัคือการบรรเลงเสียง
เคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ เพ่ือท าให้โนต้ Eb ถึงจุดสูงสุดมากยิง่ข้ึน 

 
5.บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผูบ้รรเลงเด่ียว 3 คนมีการตีความการบรรเลงอตัราความเร็วท่ีต่างกนัดงัน้ีบาดสวิคช์มกับรรเลงดว้ยความเร็ว
สูงสุดในการบรรเลงแสดงออกถึงการเร้าอารมณ์ของท านองและแสดงศกัยภาพของผูบ้รรเลงไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงการ
บรรเลงดว้ยความเร็วสามารถท าให้ไม่ตอ้งหายใจในระหว่างกลางวลีในบทเพลงท่ียาว ท าให้บทเพลงมีความล่ืนไหล
มากยิ่งข้ึน กิเยเดอวิคช์มกับรรเลงท่อนชา้ท่ีเร็วและบรรเลงท่อนเร็วท่ีชา้ ท  าให้เกิดท าให้เกิดความรู้สึกของท านองท่ี
เปล่ียนไปคือท านองในท่อนชา้มีการเคล่ือนท่ีมากยิง่ข้ึน และท่อนเร็วไดย้นิรายละเอียดภายในมากยิง่ข้ึน ส าหรับท่อน
เร็วอาจมีปัญหาเร่ืองการหายใจระหว่างวลี ต้องพิจารณาอย่างดีเพ่ือไม่ให้เกิดการแบ่งวลีผิดในการหายใจ ในทาง
ตรงกันข้ามการบรรเลงเร็วในท่อนช้าก็ท  าให้สามารถบรรเลงวลียาวโดยไม่ต้องหายใจดว้ยเช่นกนั ฮาร์ทวิกช์มกั
บรรเลงอตัราความเร็วในท่อนชา้ท่ีชา้กว่าปกติ ท าให้อารมณ์ของท านองในท่อนชา้มากความลึกซ้ึงมากยิง่ข้ึน 

ผลการวิจยัแสดงให้เห็นการตีความการบรรเลงท่ีเหมือนและต่างกนัออกไปแต่ละคน ทั้งอตัราความเร็ว อตัรา
ความดงั การออกเสียง การหายใจ การจดัวลีเพลง การเช่ือมเสียง หรือเทคนิคพิเศษท่ีสร้างอตัลกัษณ์ส่วนบุคคลให้มี
ความแตกต่างกนั   

การจดัวลีเพลงสามารถท าไดห้ลายวิธีคือ การหายใจเพ่ือแบ่งวลี อตัราความดงัท่ีเร่ิมตน้และจบวลีดว้ยอตัรา
ความดงัท่ีเบาเป็นการบ่งบอกถึงการจบวลีได ้การบรรเลงอตัราจังหวะท่ีช้าแลว้เร่งให้เร็วข้ึนก่อนจะกลับมาช้าลง
สามารถบ่งบอกถึงการจบวลีได ้การยดืเสียงในตอนตน้วลี ทา้ยวลี หรือทั้งตน้ทั้งทา้ยวลีเป็นการสร้างสีสันให้ท  านองมี
ความเคล่ือนไหวท่ีเป็นธรรมชาติและให้ความรู้สึกถึงการแบ่งวลีเช่นเดียวกนั  
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การออกเสียงเป็นการท าให้ท  านองต่างๆ เหล่านั้นมีความชดัเจนและมีเอกลกัษณ์ท่ีน่าสนใจโดยมีการออก
เสียงในประเด็นดงัน้ี การเนน้เสียงในบทเพลงน้ีเป็นการเนน้เสียงในการแบ่งห้อง หรือแบ่งวลีสั้นและวลียาว มีการเนน้
ท่ีท าให้ผูบ้รรเลงประกอบสามารถไดย้นิจงัหวะของโนต้ท่ีบรรเลงติดกนัอยา่งรวดเร็ว ให้มีความคมชดัมากข้ึน และท า
ให้อารมณ์เพลงมีความหนักแน่นมากยิ่งข้ึน  ในเร่ืองการหน่วงเน้น บาดสวิคมีการบรรเลงหน่วงเน้นเพ่ือให้ท  านองท่ี
บรรเลงโน้ตท่ีมีความถ่ีและเร็วไม่สั้ นห้วนจนเกินไป เป็นการเปล่ียนสีสันของท านอง ในการบรรเลงเสียงสั้ นบาดส
วิคช์มกับรรเลงโน้ตเขบ็ตหน่ึงชั้นในช่วงท านองท่ีตอ้งการความกระชับมากยิ่งข้ึน กิเยเดอวิคช์มกับรรเลงเสียงสั้ น
ในช่วงโนต้เขบต็สองชั้นท่ีกระโดด   

เทคนิคพิเศษ การตดัเสียง การบรรเลงโน้ตพรมถูกใชใ้นโน้ตท่ีสูงเพ่ือท าให้โน้ตท่ีลากยาวถึงจุดสูงสุดมาก
ยิ่งข้ึน การเช่ือมเสียงเป็นเทคนิคท่ีตีความต่อยอดจากการเช่ือมเสียงของผูป้ระพนัธ์ซ่ึงบาดสวิคช์น ามาต่อยอดให้การ
แบ่งกลุ่มโนต้ การเนน้ท่ีหัวของวลี และบรรเลงการเช่ือมเสียงกบัโนต้ท่ีมีความห่างสูงเพ่ือการบรรเลงท่ีง่ายมากข้ึน 

ผูท่ี้ศึกษางานวิจยัน้ีสามารถน าไปปรับใชใ้นการบรรเลงทูบาในเพลงบทน้ีหรือเพ่ือท าการบรรเลงท่ีเหมาะสม
กบัท านองนั้นๆ เพ่ือความสะดวกในการบรรเลง เพ่ือสร้างอตัลกัษณ์ให้การบรรเลง และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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การฝึกซ้อมทรัมเป็ตส าหรับการแสดงบทเพลง โซนาตา หมายเลข 1 ส าหรับ ทรัมเป็ตและเปียโน 
ประพันธ์โดย อีริค อีวาเซนต์ 

ERIC EWAZEN’S SONATA NO. 1 FOR TRUMPET AND PIANO : TRUMPET 
PRACTICING METHOD 

วรพงศ์ วรรณดิษฐ์1 และ เด่น อยู่ประเสริฐ2 

1หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต ภาคดนตรี วทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต, atomtrumpet@gmail.com 
2อาจารยป์ระจ า วทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต, denny.euprasert@gmail.com 

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัเร่ือง “การฝึกซ้อมทรัมเป็ตส าหรับการแสดงบทเพลง โซนาตา หมายเลข 1 ส าหรับ ทรัมเป็ตและ

เปียโน ประพนัธ์โดย อีริค อีวาเซนต์” มีวตัถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาแนวทางการบรรเลงและแนวทางการฝึกซ้อม
ทรัมเป็ตส าหรับบทเพลง โซนาตา หมายเลข 1 ส าหรับ ทรัมเป็ตและเปียโน ประพนัธ์โดย อีริค อีวาเซนต ์2. เสนอแนะ
วิธีการแกปั้ญหาและ/หรือแบบฝึกหัดท่ีเหมาะสม โดยมีขอบเขตการวิจยั คือ ตีความแนวทางการบรรเลงและแนว
ทางการฝึกซ้อมทรัมเป็ตส าหรับบทเพลง โซนาตา หมายเลข 1 ส าหรับ ทรัมเป็ตและเปียโน ประพนัธ์โดย อีริค  
อีวาเซนต์ พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการแกปั้ญหาหรือแบบฝึกหัดท่ีสามารถประยุกต์ใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม ส าหรับการ
พฒันาทกัษะดา้นการบรรเลงทรัมเป็ตให้มีประสิทธิภาพนั้น บางกรณีผูว้ิจยัจ  าเป็นตอ้งประยุกต์สร้างแบบฝึกหัดข้ึน
เพ่ือใชส้ าหรับการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 

จากผลการศึกษาบทเพลง โซนาตา หมายเลข 1 ส าหรับ ทรัมเป็ตและเปียโน  ประพันธ์โดย อีริค  
อีวาเซนต ์ทั้ง 3 ท่อน พบว่าบทเพลงมีอารมณ์และสีสันท่ีหลากหลาย รวมทั้งการบรรเลงในช่วงต่าง ๆ มีการใชเ้ทคนิค
ส าหรับการบรรเลงมากมาย ท าให้ผูว้ิจยัไดป้ระสบถึงปัญหา และไดน้ ามาอธิบายเป็นแนวทางการบรรเลง รวมถึง
ขอ้เสนอแนะแนวทางการฝึกซอ้มทั้งส้ิน 8 หัวขอ้ ไดแ้ก่ การบรรเลงเสียงต่อเน่ือง การบรรเลงเพ่ือเนน้จงัหวะหนกัและ
การออกเสียงหัวโน้ต การก าหนดการทงักิงส าหรับการบรรเลง การเลือกใช้ท่ีซับเสียงท่ีเหมาะสมกับบทเพลง  
การบรรเลงการสะบดัโนต้ลกัษณะบทเพลงเตน้ร าของชาวสก็อต การบรรเลงเทคนิคการลิปสเลอร์ การก าหนดลกัษณะ
เสียงและก าหนดค าพยางค์ส าหรับโน้ตประโคม การก าหนดเคร่ืองหมายและลกัษณะเสียงเพ่ือการบรรเลงร่วมกัน
ระหว่างทรัมเป็ตและเปียโน  
ค าส าคญั:  แนวทางการบรรเลง, แนวทางการฝึกซอ้ม, ปัญหา 

 

ABSTRACT 
Eric Ewazen’ s Sonata No.1 for Trumpet and Piano :  Trumpet Practicing Method, aims to 1)  study the 

approaches of practices and performing styles for Sonata No.1 for Trumpet and Piano by Eric Ewazen.  2)  suggest 
solutions or useful exercises as per the scope of this research is only to interpreting possible ways to practice and 
perform the Sonata No.1 for Trumpet and Piano by Eric Ewazen, along with suggesting solutions or exercises suitable 
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to be applied to.  The researcher specifically created technique exercises in which to resolve some certain issues and 
to make an efficient way to develop the performance. 

According to the studies on all three movements of Sonata No.1 for Trumpet and Piano by Eric Ewazen, it 
features diverse emotions and colors.  Each part and movement require various techniques and the researcher has 
analyzed into an advisable approach of practices and performing styles which divided into eight subjects playing on 
legato, air and attacks, tonguing styles, choosing appropriate mutes, playing Scotch Snap, lip- slur techniques, 
articulations, and symbols-characteristics of trumpet to perform with piano. 
Keywords:  Styles, Practicing Method, Issues 
 
1. บทน า 

งานวิจยัสร้างสรรคด์า้นการแสดงดนตรี มีแง่มุมการศึกษาท่ีน่าสนใจอยูม่ากมาย หากตอ้งการพฒันาคุณภาพ
การแสดงดนตรีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการวิจัยให้ครอบคลุมถึงปัญหา และแนวทางในการพฒันามาตรฐานการ
แสดงดนตรีในภาพรวมของประเทศไทย (ยศ วณีสอน, 2559 : 418) จากประโยคท่ีกล่าวมาผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาวิจยั
เพ่ือให้ไดอ้งค์ความรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับการพฒันาการบรรเลงให้มีคุณภาพ และเกิดการพฒันามาตรฐานดา้นการแสดง
ดนตรีในประเทศไทยให้ดียิง่ข้ึน     

การแสดงเด่ียวส าหรับเคร่ืองดนตรีนั้ นได้รับความนิยมในการวัดผลทางการศึกษาทางด้านดนตรี
ความสามารถในการบรรเลงเคร่ืองดนตรีได้เป็นอย่างดี งานวิจยัน้ีผูว้ิจยัได้คดัเลือกบทเพลง โซนาตา หมายเลข 1 
ส าหรับ ทรัมเป็ตและเปียโน ประพนัธ์โดย อีริค อีวาเซนต์ จากการแสดงของผูว้ิจยัมาท าการศึกษาวิจยั เพ่ือเสนอถึง
แง่มุมต่าง ๆ ส าหรับการบรรเลงเคร่ืองดนตรีทรัมเป็ตในคร้ังน้ี   

จากการศึกษาโน้ตเพลง มีการใช้เทคนิคท่ีหลากหลาย เช่น เทคนิคการลิปสเลอร์ เทคนิคการทงักิง และ
เทคนิคการเร่ิมหัวเสียง เป็นตน้ ผูว้ิจยัจึงไดฝึ้กซ้อมเทคนิคต่างๆ จากหนังสือแบบฝึกหัดอาร์บาน แบบฝึกหัดคลาก 
แบบฝึกหัดประจ าวนัของ เลิศเกียรติ จงจิรจิต ฯลฯ ประกอบกบัการเรียนรู้จากในห้องเรียน จนไดว้ิธีท่ีเหมาะสมกบั
ตนเอง ผูว้ิจยัไดฝึ้กซอ้มทรัมเป็ตจากบทเพลงโดยตรง ซ่ึงพบว่าเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีสามารถทดแทนการฝึกซอ้มได ้
การฝึกซ้อมจากการตดัท่อนท่ีเป็นปัญหามาท าการฝึกซ้อมหลาย ๆ  คร้ัง เสมือนการฝึกซอ้มเทคนิคการบรรเลง ท าให้
สามารถลดระยะเวลา และสามารถฝึกเทคนิคการบรรเลงไดเ้ช่นกนั   

การฝึกซ้อมเทคนิคต่าง ๆ  สามารถช่วยในเร่ืองของการบรรเลงโน้ตเพลงได ้แต่นั้นไม่ใช่วตัถุประสงคห์ลกั
ของนักประพนัธ์ นักประพนัธ์ตอ้งการให้ผูบ้รรเลงส่ือสารดนตรีออกมาอย่างมีศิลปะ มีมิติความเบา ดงั ชา้ เร็ว หรือ
ส่ือสารทางอารมณ์ได้ มิใช่เพ่ือบรรเลงให้ถูกตอ้งตามโน้ตเพียงเท่านั้ น ผูบ้รรเลงต้องเขา้ใจถึงส่ิงท่ีผูป้ระพนัธ์ได้
ก  าหนดความรู้สึกไวใ้นตวับทเพลงดว้ย เพ่ือให้บทเพลงออกมาอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ผูว้ิจยัจึงน าบทเพลงมาวิเคราะห์ หาส่วนท่ีเป็นปัญหาเพ่ือน ามาพิจารณาคน้หาแบบฝึกหัดท่ีเหมาะสมหรือท า
การประยกุตส์ร้างแบบฝึกหัดส าหรับการฝึกซอ้ม ก่อนท่ีจะเร่ิมฝึกซอ้มบทเพลงตั้งแต่ตน้จนจบ เพ่ือให้ไดร้ายละเอียดท่ี
ชดัเจนครบถว้น ยกตวัอย่างเช่น ความเขม้เสียง การควบคุมลกัษณะเสียง อตัราจงัหวะ และการส่ื ออารมณ์ในแต่ละ
ประโยค เป็นตน้ จึงเกิดการฝึกซอ้มซ ้าไป เพ่ือคน้หาเสียงหรือวิธีการบรรเลงท่ีเหมาะสมกบัท่อนเพลงนั้น 
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เน่ืองจากบทเพลงน้ีเป็นบทเพลงท่ีตอ้งบรรเลงร่วมกนักบัเปียโน ท าให้ผูว้ิจยัและนกัเปียโนตอ้งเขา้ใจซ่ึงกนั
และกนั ถึงอตัราจงัหวะ อตัราจงัหวะลกั การควบคุมลกัษณะเสียง และอ่ืน ๆ ในโนต้เพลง ส าหรับงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัได้
ก  าหนดการควบคุมลกัษณะเสียงท่ีนอกเหนือจากโนต้เพลงเพ่ือให้การบรรเลงร่วมกบัเปียโนมีการควบคุมลกัษณะเสียง
ท่ีเท่ากนั  

การศึกษาชีวประวติัจะท าให้ผูฝึ้กสามารถเช่ือมโยงความรู้สึกนึกคิดของผูป้ระพนัธ์เขา้กับบทประพนัธ์เพลง 
นอกเหนือจากการศึกษาภูมิหลงัของบทเพลงและชีวประวติัของผูป้ระพนัธ์แลว้ การวิเคราะห์บทเพลงนบัเป็นอีกปัจจยั
หน่ึงท่ีส าคญัส าหรับการเตรียมตวัในการแสดงเน่ืองจาก ตวัโน้ตเพลงไม่อาจถ่ายทอดรายละเอียดของการบรรเลงได้
ครบทุกดา้น การศึกษาวิเคราะห์บทเพลงจะท าให้ผูบ้รรเลงเขา้ใจประโยคท านอง การเน้นตวัโน้ตหรือคอร์ดท่ีส าคญั 
การแบ่งกลุ่มจงัหวะ การใส่รายละเอียดเพ่ิมเติมความเบาดงัของเสียง และการบรรเลงโนต้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งใกลเ้คียงกบั
ความต้องการของผูป้ระพนัธ์ ผูว้ิจัยจึงได้ท  าการรวบรวมขอ้มูลทัว่ไปท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นประวติัผูป้ระพนัธ์ 
ประวติับทเพลง การวิเคราะห์สังคีตลกัษณ์ และประเด็นอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ รวมทั้งรวบรวมการตีความวิธีบรรเลงและ
แนวทางการฝึกซอ้มของผูอ่ื้นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัในคร้ังน้ี  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีความตั้งใจศึกษาเร่ือง “การฝึกซอ้มทรัมเป็ตส าหรับการแสดงบทเพลง โซนาตา 
หมายเลข 1 ส าหรับ ทรัมเป็ตและเปียโน ประพนัธ์โดย อีริค อีวาเซนต”์ ส าหรับภาคการบรรยายวิเคราะห์บทเพลงนั้น
ผูว้ิจัยได้มุ่งประเด็นไปท่ีการตีความวิธีการบรรเลง และแนวทางการฝึกซ้อมทรัมเป็ต เพ่ือท่ีผูส้นใจบทเพลงน้ีมี
แนวทางส าหรับพฒันาการบรรเลงบทเพลงน้ีให้มีคุณภาพการแสดงดนตรีดียิง่ข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1 เพ่ือศึกษาแนวทางการบรรเลงและแนวทางการฝึกซ้อมทรัมเป็ตส าหรับบทเพลง  โซนาตา หมายเลข 1 

ส าหรับ ทรัมเป็ตและเปียโน ประพนัธ์โดย อีริค อีวาเซนต ์ 
2.2 เสนอแนะวิธีการแกปั้ญหาและ/หรือแบบฝึกหัดท่ีเหมาะสม  

 

3. การด าเนินการวจิัย 
3.1 การตีความแนวทางการบรรเลงและแนวทางการฝึกซอ้ม ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวทางการบรรเลงและแนวทาง 

การฝึกซอ้มทรัมเป็ตส าหรับบทเพลง โซนาตา  หมายเลข 1 ส าหรับ ทรัมเป็ตและเปียโน ประพนัธ์โดย อีริค อีวาเซนต์ 
พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการแกปั้ญหาและ/หรือแบบฝึกหัดท่ีเหมาะสม ผูว้ิจยัไดแ้สวงหาแนวทางการบรรเลงท่ีไดจ้าก
การวิเคราะห์ช่วงท่ีเกิดปัญหาจากการบรรเลงของผูว้ิจยั โดยในขั้นตอนการอธิบาย ผูว้ิจยัจะยกตวัอย่างแบบฝึกหัดท่ี
เหมาะสมกบัการแกปั้ญหานั้นๆ พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการแกปั้ญหาเพ่ือให้การบรรเลงมีประสิทธิภาพมากข้ึน ส าหรับ
บางกรณีผูว้ิจยัอาจตอ้งตัดท่อนเพลงท่ีเป็นปัญหามาประยุกต์สร้างเป็นแบบฝึกหัด เพ่ือใชใ้นการแก้ปัญหาต่างๆ ท่ี
จ  าเป็นส าหรับบทเพลงน้ี ยกตวัอย่างเช่น การก าหนดการทงักิง การลิปสเลอร์ขั้นคู่กระโดด หรือการจดจ ารูปแบบน้ิว
ส าหรับบทเพลงน้ี เป็นตน้ 

3.2 ผูว้ิจัยจะน าเสนอข้อมูล พร้อมทั้ งยกตัวอย่างแบบฝึกหัดประกอบตามความเหมาะสม โดยผูว้ิจัย 
จะน าเสนอเป็นหัวขอ้ ดงัน้ี 

1. ปัญหาการบรรเลง 
2. แนวทางการบรรเลงและการใชเ้ทคนิคท่ีเหมาะสม 
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3. ขอ้เสนอแนะแนวทางการฝึกซอ้ม 
4. ประเด็นอ่ืนท่ีน่าสนใจ  

  
4. ผลการวจิัย 

4.1 ปัญหาการบรรเลง 
จากผลการวิเคราะห์ประเด็นการฝึกซ้อมทรัมเป็ตส าหรับการแสดงบทเพลง โซนาตา หมายเลข 1 

ส าหรับ ทรัมเป็ตและเปียโน ประพนัธ์โดย อีริค อีวาเซนต์ ทั้งหมด 3 ท่อน ผูว้ิจยัไดส้รุปถึงปัญหาเทคนิคการบรรเลง
และขอ้เสนอแนะแนวทางการฝึกซ้อม ได ้8 หัวขอ้ จากปัญหาการบรรเลงของผูว้ิจยั คือ 1. การบรรเลงเสียงต่อเน่ือง 
2. การบรรเลงเพ่ือเน้นจังหวะหนักและการออกเสียงหัวโน้ต 3. การก าหนดการทังกิงส าหรับการบรรเลง  
4. การเลือกใชท่ี้ซับเสียงท่ีเหมาะสมกบับทเพลง 5. การบรรเลงการสะบดัโน้ตลกัษณะบทเพลงเตน้ร าของชาวสก็อต  
6. การบรรเลงเทคนิคลิปสเลอร์ 7. การก าหนดลกัษณะเสียงและก าหนดค าพยางคส์ าหรับโนต้ประโคม 8. การก าหนด
เคร่ืองหมายและลกัษณะเสียงเพ่ือการบรรเลงร่วมกนัระหว่างทรัมเป็ตและเปียโน  

 
4.2 แนวทางการบรรเลงและขอ้เสนอแนะแนวทางการฝึกซอ้ม 

ท่อนท่ี 1  
การบรรเลงเสียงต่อเน่ือง ผูว้ิจยัไดแ้บ่ง ขั้นตอนเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1. ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเพ่ือแนวทางการ

แบ่งประโยคเพลงท่ีเหมาะสม จากนักทรัมเป็ตทั้ง 2 ท่าน คือ คริส เจคเกอร์ (Chris Gekker) และ เจมส์ ทอมป์สัน 
(James Thompson) 2. น าผลจากการศึกษามาประยกุตใ์ชก้บัการบรรเลงเสียงต่อเน่ืองของตนเอง  

ตวัอยา่งท่ี 1 แนวทางบรรเลงของผูว้ิจยั 

 
 

พร้อมทั้งฝึกซ้อมการหายใจ และการควบคุมกระแสลม เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเร่ิมหัวเสียงโน้ตตวั
แรกอีกทั้งการบรรเลงเสียงต่อเน่ืองจากการแบบฝึกหัด เม่ือผูว้ิจยัฝึกซอ้มจนเกิดผลท่ีเหมาะสมแลว้จึงค่อยน ามาปรับใช้
กบัห้องเพลงท่ีเกิดปัญหา ท าให้การบรรเลงเสียงต่อเน่ืองของผูว้ิจยัมีประสิทธิภาพดีข้ึนตามล าดบั 

 

ตวัอยา่งท่ี 2 แบบฝึกหัดส าหรับการฝึกซอ้มการหายใจ 3 จงัหวะ 
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ตวัอยา่งท่ี 3 แบบฝึกหัดส าหรับการฝึกซอ้มการหายใจตามส่วนโนต้ 

 
 

ตวัอยา่งท่ี 4 แบบฝึกหัดส าหรับการฝึกซอ้มการหายใจเขา้คร่ึงจงัหวะ 

 
 
ตารางท่ี 1 การก าหนดค าพยางค ์เพ่ือใชส้ าหรับควบคุมกระแสลม  

ระดับเสียงของตวัโน้ต ค าพยางค์ 

ต ่า โฮ 

สูง อี หรือ ชี 

ต ่าไปหาสูง โฮ-ชู 

สูงไปหาต ่า ชู-โฮ 

 
ตวัอยา่งท่ี 5 แบบฝึกหัด เอทูด เพ่ือใชส้ าหรับฝึกซอ้มการบรรเลงเสียงต่อเน่ือง 

 

 
ท่ีมา (Bordogni, 1996 : 4) 

 
การบรรเลงเพ่ือเนน้จงัหวะหนกัและการออกเสียงหัวโนต้ ผูว้ิจยัไดป้ระยกุต์เคร่ืองหมายประจ าจงัหวะ

2/2  ในอตัราจงัหวะตวัขาวเท่ากบั 66 ข้ึนใหม่ เพ่ือให้การเน้นจงัหวะหนักมีประสิทธิภาพมากข้ึนส าหรับการบรรเลง 
รวมทั้งการฝึกซ้อมการออกเสียงหัวโน้ตต่างๆ ดว้ยเทคนิค การแอตแทกหัวเสียงดว้ยลม ท าให้ผูว้ิจยัเขา้ใจถึงระดบั
ปริมาณลมส าหรับใชใ้นการบรรเลงหัวเสียงทุกตวัโนต้ไดดี้ข้ึน  
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ตวัอยา่งท่ี 5 การประยกุตเ์คร่ืองหมายประจ าจงัหวะ 2/2  
 

 
 
ตวัอยา่งท่ี 6 แบบฝึกหัดการแอตแทกหัวเสียงดว้ยลมขอ้ท่ี 1  
 

Attack I 
Key: EVEN / PIANISSMO 

Big breath on matter what / also try air attack (pooh) 

 
 

ท่ีมา (เลิศเกียรติ จงจิรจิต, 2556 : 32) 
 
การก าหนดการทงักิงส าหรับการบรรเลง ผูว้ิจยัใชว้ิธีก  าหนดค าพยางคส์ าหรับการทงักิง โดยก าหนดค า

ว่า “ตู” ในจงัหวะหนกั เพ่ือให้ล้ินเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งต่อเน่ืองส าหรับการทงักิง (ตวัอยา่งท่ี 7) รวมทั้งการใชค้  าพยางค์
ว่า “ตุ” เพ่ือให้ล้ินมีความเตรียมพร้อมก่อนการทริปเปิลทงักิง (ตวัอยา่งท่ี 8) ผูว้ิจยัไดฝึ้กซอ้มตามขั้นตอนจากจงัหวะท่ี
ชา้ เพ่ือให้กลา้มเน้ือไดจ้ดจ าและคุน้ชินกบัการบรรเลงโนต้ ในลกัษณะน้ี จากนั้นจึงค่อยเพ่ิมความเร็วของอตัราจงัหวะ
ข้ึนตามล าดบั จนท าให้ผูว้ิจยัมีการทงักิงท่ีคมชดัมากข้ึน 
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ตวัอยา่งท่ี 7 การก าหนดค าพยางค ์และการก าหนดการทงักิง  
 

 
 
ตวัอยา่งท่ี 8 การก าหนดค าพยางคโ์นต้และการตดัโนต้ เพ่ือเตรียมการทริปเปิลทงักิง 

 

 
 
การเลือกใชท่ี้ซับเสียงท่ีเหมาะสมกบับทเพลง ผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากอลับั้มเพลงของ คริสเจคเกอร์ และ  

เจมส์ ทอมป์สัน และการแสดงของนักทรัมเป็ตท่านอ่ืนๆ จนไดท้ราบถึงท่ีซับเสียงส าหรับบทเพลงน้ีคือ สเตรทมิ์วท ์
(Straight Mute) และไดน้ าสเตรทมิ์วทท์ั้ง 3 ชนิด มาทดสอบเพ่ือหารูปแบบท่ีเหมาะสมกบับทเพลง และพบว่าชนิด 
“พลาสติก” มีความเหมาะสมกบับทเพลงและการบรรเลงของผูว้ิจยัในเร่ืองของเน้ือเสียง ค าพยางค์ท่ีใช ้หลงัจากนั้น
ผูว้ิจยัไดน้ าสเตรทมิ์วทไ์ปทดสอบกบันกัทรัมเป็ตในประเทศหลาย ๆ ท่าน จนไดแ้นวทางการใชก้อ้นส าลีจาก อาจารย ์
เลิศเกียรติ และเอเตรียน ดี กริฟฟิน (Adrian D. Griffin) เพ่ือเพ่ิมความนุ่มนวลให้กบัเน้ือเสียงให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน
ส าหรับการใชส้เตรทมิ์วท ์(Griffin, 2007 : 52) 

 
ท่อนท่ี 2 
การบรรเลงการสะบดัโน้ตลกัษณะบทเพลงเตน้ร าของชาวสก็อต ผูว้ิจยัไดศึ้กษาการสะบดัโน้ตจากการ

คน้ควา้รูปแบบโครงสร้างของกลุ่มโน้ต แนวทางการบรรเลงจากป่ีสก็อต อีกทั้งศึกษาจากการฟังแนวทางการบรรเลง
ของนักทรัมเป็ตอย่าง เจคเกอร์ และ ทอมป์สัน จนไดล้กัษณะเสียงคือ ยาว สั้ น โดยการให้ความส าคญักบัโน้ตเขบต็
สองชั้น และหน่วงจงัหวะหนกั การฝึกซอ้มผูว้ิจยัไดท้  าการประยกุตโ์นต้จากห้องเพลง เพ่ือใชฝึ้กซอ้มซ ้าไปมาจนเกิด
ลักษณะเสียงใกลเ้คียงกบัลกัษณะแนวทางการบรรเลงแบบป่ีสก็อต รวมทั้งผูว้ิจัยไดน้ าเทคนิคการลิปทริล เข้ามา
เพ่ือให้การสะบดัโน้ตขั้นคู่มีความต่อเน่ืองมากข้ึน หลงัจากฝึกซ้อมและน าเทคนิคมาใชท้  าให้ผูว้ิจยัสามารถบรรเลง
เสียงการสะบดัโนต้มีความต่อเน่ืองมากข้ึน 

 
ตวัอยา่งท่ี 9 การก าหนดการควบคุมลกัษณะเสียง  
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การบรรเลงเทคนิคการลิปสเลอร์ ผูว้ิจยัใชแ้บบฝึกหัดการลิปสเลอร์ของอาร์บานส าหรับการฝึกลิปส
เลอร์ขั้นคู่ต่างๆ (ตวัอย่างท่ี 10) เพ่ือให้เขา้ใจถึงการเพ่ิมความเร็วลมส าหรับใชก้ารบรรเลงโน้ต 2 ตวัข้ึนไป ให้เช่ือม
และต่อเน่ืองกนั เม่ือฝึกซ้อมจนเกิดความช านาญแลว้ผูว้ิจยัไดน้ ามาปรับใชก้บัห้องเพลงท่ีเกิดปัญหาและร่วมฝึกซอ้ม
กบัเปียโน เพ่ือให้การบรรเลงส่วนโน้ตมีความพร้อมเพียงกนั (ตวัอยา่งท่ี 11) โดยเร่ิมจากอตัราจงัหวะชา้ จนไดเ้สียงท่ี
พร้อมเพรียงกนัระหว่างทั้งสองเคร่ืองดนตรี 

 
ตวัอยา่งท่ี 10 แบบฝึกหัดลิปสเลอร์ขั้นคู่ 
 

 

 
 
ท่ีมา (Arban, 1982 :39) 
 
ตวัอยา่งท่ี 11 ภาพการบรรเลงจงัหวะหนกัในมือขวาของเปียโน  
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ท่อนท่ี 3 
การก าหนดลกัษณะเสียงและก าหนดค าพยางค์ส าหรับโน้ตประโคม ผูว้ิจยัไดก้  าหนดลกัษณะเสียงให้

สั้น เพ่ือไม่ให้หางเสียงของทั้งสองเคร่ืองไปรบกวนส่วนโน้ตและจงัหวะ (ตวัอยา่งท่ี 12) และเพ่ือให้ล้ินมีความพร้อม
ส าหรับการบรรเลงในห้องเพลงหลังจากการประโคมจึงได้ก  าหนดค าพยางค์ข้ึนใหม่ จากค าว่า “ตู-คู-ตู-คู” เป็น  
“ตู-คู-ตู-ตู” (ตวัอย่างท่ี 13) หลกัจากไดก้  าหนดลกัษณะเสียงและค าพยางค์แลว้ ผูว้ิจยัได้ฝึกซ้อมร่วมกบัเปียโนเพ่ือให้
ลกัษณะเสียงของโนต้เท่ากนั และไดฝึ้กซอ้มการประโคมโดยการขยายส่วนโนต้ซ ้ าไปมา เพ่ือให้ล้ินไดจ้ดจ าค าพยางค์
ท่ีไดก้  าหนดข้ึนมาใหม่ 

 
ตวัอยา่งท่ี 12 การก าหนดลกัษณะเสียงสั้นและเคร่ืองหมายเครเซนโด 

 
 
ตวัอยา่งท่ี 13 การก าหนดค าพยางค ์ห้องเพลงท่ี 5 จงัหวะท่ี 4 
 

 
 
การก าหนดเคร่ืองหมายและลกัษณะเสียงเพ่ือการบรรเลงร่วมกนัระหว่างทรัมเป็ตและเปียโน ผูว้ิจยัได้

ก  าหนดเคร่ืองหมายจบประโยค และก าหนดลกัษณะเสียงการเน้นหัวเสียงในจงัหวะหนกัส าหรับเคร่ืองหมายประจ า
จงัหวะท่ีหลากหลาย เพ่ือให้การส่ือสารในบรรเลงร่วมกนัมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งการเนน้หัวเสียงเพ่ือกล่าวถึง
เคร่ืองหมายประจ าจงัหวะให้ผูฟั้งเขา้ใจไดง่้าย หลกัจากก าหนดเคร่ืองหมายและลกัษณะเสียงเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัได้ 
ท าการฝึกซ้อมร่วมกบัเปียโนถึงลกัษณะเสียงเพ่ือให้การเน้นหัวเสียงมีความใกลเ้คียงกนั รวม ถึงการฝึกส่ือสารดว้ย
สายตา และการหายใจเขา้จมูกพร้อมกนั ท าให้การบรรเลงร่วมกนัของทั้งเคร่ืองดนตรี มีความมัน่ใจและท าให้การ
บรรเลงมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ตวัอยา่งท่ี 14 การก าหนดเคร่ืองหมายเนน้จงัหวะ  
 

 

 

 
 
 

ตวัอยา่งท่ี 15 การก าหนดเคร่ืองหมายจบประโยค  
 

 
 

4.3 ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ 
จากเร่ืองของเทคนิคแลว้ ผูฝึ้กยงัตอ้งอาศยัการศึกษาบทเพลงท่ีดีร่วมดว้ย คือ การศึกษาภาพรวมของ  

บทเพลง สังคีตลกัษณ์ และท านองการบรรเลงร่วมของทั้งสองเคร่ือง เพ่ือท าให้เขา้ใจถึงความส าคญัของท านองท่ี 
ผูป้ระพนัธ์ไดป้ระพนัธ์ไว ้การบรรเลงท านองของเปียโน เพ่ือให้นักทรัมเป็ตไดเ้ตรียมความพร้อมหรือหยุดพกัจาก
อาการเหน่ือยลา้ รวมถึงท าให้การบรรเลงบทเพลงมีความไพเราะและราบร่ืนข้ึนอีกดว้ย       
 

5. การอภปิรายผล บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาและวิจยั ผูบ้รรเลงควรท าการศึกษาเร่ืองสังคีตลกัษณ์ในบทเพลงเป็นอนัดบัแรก เพ่ือให้ทราบ
ถึงล าดบัความส าคญัของโนต้แต่ละช่วงตอน จากนั้นจึงตีความแนวทางการบรรเลงแลว้น ามาฝึกซอ้ม โดยการแบ่งเป็น
ช่วงท่อนเพลงเล็ก ๆ ในแต่ละตอน อาจท าการแบ่งเป็นทีละคร่ึงหนา้ เพ่ือตรวจสอบปัญหาในการบรรเลง แลว้จึงแยก
ออกมาท าการซ่อมแซมส่วนท่ีเป็นปัญหาหลาย ๆ รอบในอตัราจงัหวะท่ีชา้ก่อนแลว้จึงค่อยๆ เร่งความเร็วข้ึน และควร
ท าการวางแผนการฝึกซ้อมตั้งแต่การฝึกซ้อมคร้ังแรกทนัที โดยทดลองการใชเ้ทคนิคขณะท่ีบรรเลงในอตัราจงัหวะ
จริง เพ่ือให้มัน่ใจในเทคนิคท่ีเลือกนั้นเหมาะสมกบัผูบ้รรเลงหรือไม่ และสุดทา้ยก่อนการแสดงเด่ียวนั้น ผูบ้รรเลงควร
ฝึกซอ้มให้เหมือนกบัการแสดงจริง โดยจ าลองสถานการณ์จริงจากในสถานท่ีๆ ผูบ้รรเลงจะใชใ้นการแสดงจริง 
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 ในการฝึกซอ้มนั้นอาจเกิดปัญหาข้ึน โดยปัญหาส่วนใหญ่นั้นเกิดจากอาการเหน่ือยลา้ของกลา้มเน้ือปาก และ
การวางแผนส าหรับการบรรเลงผิด ผูว้ิจยัจึงไดแ้กไ้ขดว้ยการค้นหาเทคนิคต่าง ๆ เช่น การแบ่งประโยคเพลง การ
ก าหนดค าพยางค์ การลิปสเลอร์ การก าหนดลกัษณะเสียง รวมทั้งการส่ือสารระหว่างทรัมเป็ตและเปียโน เป็นต้น  
ท่ีสามารถช่วยให้การบรรเลงมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 อย่างไรก็ตามผูบ้รรเลงแต่ละท่านจะมีเทคนิคในการฝึกซ้อม การตีความ รวมถึงแนวทางการบรรเลงท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ผูแ้นะน า อาจารย ์หรือแมก้ระทัง่ประสบการณ์จากการแสดง ผูบ้รรเลง
จะต้องค้นหาแนวทางท่ีเหมาะสมกบัปัจจยัต่างๆ ทั้ งในเร่ืองของเวลา สถานท่ี การเลือกใช้เทคนิคในการบรรเลง  
รวมไปถึงการตีความบทเพลงในบริบทอ่ืนอีก เช่น ช่วงเวลาท่ีประพนัธ์เพลง อารมณ์ต่าง ๆ อิทธิพลของผูป้ระพนัธ์  
ในบทเพลง ตลอดจนการเลือกโน้ตเพลงท่ีน ามาใชส้ าหรับการบรรเลง จากนั้นจึงคิดวิเคราะห์ตั้งเป้าหมายให้ตนเอง
อยา่งชดัเจน เพ่ือท่ีจะไดแ้นวทางการบรรเลง แนวทางการฝึกซอ้มท่ีมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัไดม้องถึงปัญหาในบทเพลง
และน ามาแบ่งเป็นช่วงสั้ น ๆ ส าหรับการฝึกซ้อมในแต่ละวนั รวมทั้งน าแบบฝึกหัดต่างๆ หรือบางกรณีผูว้ิจัยได้
ประยกุตส์ร้างแบบฝึกหัดเขา้มาเสริมในการฝึกซอ้มบทเพลงและเทคนิคต่างๆ เม่ือฝึกซอ้มจนสามารถบรรเลงไดอ้ย่าง
คล่องแคล่วแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมตวัก่อนการแสดงจริง ผูบ้รรเลงอาจตั้งค าถามก่อนว่าควรบรรเลงไปใน
ลกัษณะใด เช่น สถานท่ีจริงท่ีใชใ้นการแสดงนั้นจะเหมาะสมกบัความเขม้เสียงท่ีไดตี้ความมาหรือไม่ ความยาวในการ
บรรเลงนานเกินไปหรือไม่ หากเห็นว่าไม่เหมาะสม ควรปรับและน าเทคนิคขา้งตน้นั้นไปประยกุตใ์ชใ้นการแสดง 
 จากผลการศึกษาวิจยัในหัวขอ้ การฝึกซอ้มทรัมเป็ตส าหรับการแสดงบทเพลง โซนาตา หมายเลข 1 ส าหรับ 
ทรัมเป็ตและเปียโน ประพนัธ์โดย อีริค อีวาเซนต ์สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการฝึกซอ้มและการแสดงดนตรี และ
เป็นข้อมูลในการฝึกซ้อมส าหรับบทประพันธ์อ่ืน ๆ ท่ีมีเทคนิคคล้ายกับ 8 หัวข้อ ท่ีได้ปรากฏในบทเพลงน้ี  
ผูท่ี้สนใจสามารถน าแนวทางการบรรเลงและแนวทางการฝึกซ้อมไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเป็น  
แนวทางการแสดงของตนเองได ้ 
 นอกจากน้ี เน่ืองจากบทเพลง โซนาตา หมายเลข 1 ส าหรับ ทรัมเป็ตและเปียโน ประพนัธ์โดย อีริค อีวาเซนต ์
เป็นบทเพลงท่ีอยู่ในยุคของดนตรีศตวรรษท่ียี่สิบ การศึกษาและการตีความแนวทางการบรรเลงดังกล่าวอาจเป็น
ประโยชน์ต่อผูท่ี้ตอ้งการศึกษาบทเพลงในยคุเดียวกนั 
 อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีรอบดา้นมากยิง่ข้ึน รวมถึงแนวทางการบรรเลงและแนวทางการฝึกซอ้มท่ี
แตกต่างออกไป ผูท่ี้สนใจหรือผูแ้สดงอาจท าการศึกษาบริบทหรือเทคนิคอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมจากแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือท าความเขา้ใจในบทเพลงให้ลึกซ้ึงมากยิง่ข้ึน  
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงสร้างสรรค ์ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือประพนัธ์เพลงบทใหม่ส าหรับวงแจ๊สออร์เคส

ตราและเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน ภายใตช่ื้อ บทประพันธ์เพลง เดอะไซเลนท์โซล ส าหรับวงดนตรีแจ๊สออร์เคสตรา 
บทประพนัธ์มีความยาวประมาณ 8 นาที บรรเลงดว้ยเคร่ืองดนตรีจ านวน 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มเคร่ืองเป่าลมไม ้
กลุ่มเคร่ืองเป่าลมทองเหลือง และกลุ่มเคร่ืองจังหวะ ซ่ึงผูป้ระพนัธ์ท  าการทบทวนวรรณกรรมเร่ืองเทคนิคการ
ประพนัธ์เพลงแจ๊ส และผลงานและแนวคิดของนักประพนัธ์ดนตรีแจ๊สร่วมสมยัเพ่ือน าเทคนิคท่ีไดจ้ากการศึกษา
ดงักล่าวมาประยุกต์ใชใ้นบทประพนัธ์น้ี ทั้งน้ี บทประพนัธ์น้ีเป็นบทประพนัธ์ท่ีไม่มีการยอ้นกลบั โดยมีแนวคิดใน
การประพนัธ์ ดงัน้ี 1) แนวคิดการพฒันาและขยายท านองเอกของบทเพลง 2) แนวคิดการจดัวางเสียงประสานในรูปแบบ
หลากหลาย ประกอบดว้ย การบรรเลงในแนวเดียวกนั การสอดประสาน และการประสานเสียง 3) การก าหนดคอร์ดแบบโมดลั
และคอร์ดท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกัน 4) การบรรเลงจังหวะแบบซวิงซ้อนทับกับจังหวะท่ีเป็นเขบ็ตหน่ึงชั้ นแบบ
ตรงไปตรงมา 5) การปรับเปล่ียนกุญแจเสียง 6) การขยายบทเพลงดว้ยการเพ่ิมช่วงเพลงการแสดงเด่ียว 7) การก าหนด
ความเขม้เสียงและความหนาแน่นของท่วงท านองท่ีแตกต่างกนั และ 8) การแปรท านองเอกให้เป็นหน่วยท านองยอ่ย
เอก 9) การใชเ้ทคนิคดรอป 4 และการวางแนวเสียงแบบกวา้ง นอกจากน้ี บทประพนัธ์เพลงน้ียงัไดรั้บโอกาสให้น า
ออกแสดงต่อสาธารณชนทั้ งหมด 3 เวที ได้แก่ งานไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลแจ๊สคอนเฟอเรนซ์ 2559 ณ 
มหาวิทยาลยัมหิดล งานมนัเดยไ์นทไ์ลฟ์ พาร์ท 6 ณ มหาวิทยาลยัรังสิต และงานบ๊ิกแบนดแ์มดเนส ณ ประเทศไตห้วนั 
ค าส าคญั:  เดอะไซเลนทโ์ซล, แจ๊สออร์เคสตรา, บทประพนัธ์เพลง, แจ๊สร่วมสมยั 

 

ABSTRACT 
This study aims to create a new composition for jazz orchestra and broadcast to the public, namely as The Silent 

Soul for Jazz Orchestra which is about 8 minutes long. The instruments in this composition include woodwinds, brasses 
and rhythms. The composer has literature reviewed and studied compositions and the ideas of many composers, before 
applying their ideas to this composition. this is a composition without rewind of any movements. Main ideas are 1) 
development and augmentation of melody 2) harmonic divide arrangement into 3 line including unison, contrapuntal and 
harmony 3) determination of modal chord and non-key chord 4) Overlay of swing and rhythmic even 8th 5) modulation 6) 
extension by adding improvisation sections 7) determination of dynamic and textural density and 8) developing variant 
subjects into melodic motifs. Accordingly, this composition has opportunity to perform in the Thailand International 
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Jazz Conference 2016 at Mahidol University, Monday Night Live Part VI at Rangsit University and Big Band 
Madness in Taiwan. 
Keywords:  The Silent Soul, Jazz Orchestra, Music Composition, Contemporary Jazz    
 

1. บทน า 
ดนตรีแจ๊สคือดนตรีท่ีไม่มีการหยดุพฒันาทั้งทางดา้นเคร่ืองดนตรี บทประพนัธ์ และเทคนิคการบรรเลง ในปี 

ค.ศ.1920 หลงัจากวงดิออริจินอลดิกซ่ีแลนด์แจ๊สแบนด์ (The Original Dixieland Jazz Band หรือ ODJB) ไดท้  าการ
บนัทึกเสียงและเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง ท าให้ดนตรีแจ๊สเร่ิมมีความโดดเด่น แต่ภายหลงัเกิดสงครามโลกคร้ัง 1 ซ่ึงเป็น
ตน้ก าเนิดแห่งดนตรีแจ๊ส นิวออร์ลีนส์กลบัถูกทางการสั่งปิด นกัดนตรีจึงตอ้งแยกยา้ยไปท าการแสดงในเมืองอ่ืน เช่น  
นิวยอร์ก ลอสแอนเจอลิส และชิคาโกซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความรุ่งเรืองมากท่ีสุด  ผลของการยา้ยถ่ินฐานของนักดนตรีท า
ให้วงการดนตรีแจ๊สเร่ิมมีพฒันาการท่ีหลากหลายและมีเอกลกัษณ์ของตนเอง เช่น การแสดงร่วมกนัของแซกโซโฟน 
คอร์เน็ต และทรัมเป็ต ในการบรรเลงดนตรีแจ๊สของเจมส์ พี จอห์นสัน (Jame P. Johnson, ค.ศ.1894 -1955) อันมี
พ้ืนฐานมาจากแร็กไทม ์การทดลองลากโน้ตให้ยาวซ่ึงยากต่อการคาดเดาของหลุยส์ อาร์มสตรอง (Louis Armstrong, 
ค.ศ.1901-1971) และการปรับรูปแบบของจังหวะใหม่ให้เป็นแบบชิคาโกชัฟเฟิล (Chicago Shuffle) ต่อมาในช่วง
ปลายปี ค.ศ.1920 นิวยอร์กกลบักลายเป็นศูนยก์ลางของดนตรีแจ๊สแทนชิคาโก และเป็นเมืองตน้ก าเนิดของวงซวิง
และบ๊ิกแบนดท่ี์มีการแบ่งโครงสร้างของรูปแบบวงออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ เคร่ืองทองเหลือง 3-5 ช้ิน เคร่ืองลมไม ้3-5 
ช้ิน และเคร่ืองให้จงัหวะ 4 ช้ิน (Gioia, 2011) 

เทคนิคการประพนัธ์ท่ีหลากหลายนบัเป็นอีกส่วนหน่ึงของการพฒันาดนตรีแจ๊ส บทประพนัธ์เพลงแจ๊สออร์
เคสตราในยุคแรกเร่ิมมกัมีรูปแบบการบรรเลงในแนวเดียวกนั มีการประสานเสียงแบบไม่หวือหวา และใช้เพียง
จงัหวะซวิงในอตัราจงัหวะ 4/4 แต่ปัจจุบนัองคป์ระกอบของบทประพนัธ์เพลงแจ๊สออร์เคสตรากลบัไม่มีรูปแบบท่ีแน่
ชดั คือ สามารถประยุกต์และผสมผสานเทคนิคท่ีหลากหลายได ้ เช่น การวางโครงสร้างทางเดินคอร์ดแบบโมดัล 
(Modal) ประโยคเพลงท่ีไม่มีความสมดุล (Asymmetric Structure) อตัราจงัหวะท่ีไม่สมมาตร (Asymmetric Rhythm) 
แบบ 5/4 7/4 หรือการวางเสียงประสานระยะกวา้งในแบบต่าง (Open Voicing) เป็นตน้ นอกจากน้ียงัพบว่าดนตรี
แจ๊สถูกน าไปผสมผสานเขา้กับดนตรีรูปแบบอ่ืน แตกแขนงออกไปเป็นดนตรีแนวใหม่ เช่น การใชสี้สันของเสียง
เคร่ืองดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกบัองคป์ระกอบดนตรีแจ๊สของดาร์ซี เจมส์ อากิว (Darcy James Argue, เกิด ค.ศ.1975) 
(Gioia, 2011) การน าดนตรีฮิปฮอป (Hiphop) มาบรรเลงร่วมกบัวงแจ๊สออร์เคสตราของ ฮิปฮอปบ๊ิกแบนด์เลเจนดส์
โปรเจค (Hiphop Bigband Legends Project) เป็นตน้ 

นักดนตรีแจ๊สผูท้รงอิทธิพลในยุคก่อนจนถึงปัจจุบนัต่างคิดคน้เทคนิคท่ีหลากหลาย เป็นแรงบนัดาลใจใน
การสร้างสรรค์บทประพนัธ์ใหม่ซ่ึงกนัและกนั เทคนิคท่ีผูป้ระพนัธ์มองเห็นความโดดเด่นและควรน ามาผสมผสาน 
ไดแ้ก่ แนวคิดการพฒันาท านองเอกและน าไปใชก้ระจายอยู่ในแต่ละท่อนเพลงของมาเรีย ชไนเดอร์ท่ีสามารถท าให้
บทเพลงมีความกลมกลืนและมีท่อนเพลงท่ีโดดเด่น (Downess, 2008) ทั้งยงัช่วยให้บทเพลงมีเสียงท่ีชดัเจนและไม่
กระดา้ง และแนวคิดการซ ้ าท่วงท านองควบคู่การยา้ยกุญแจเสียงหลกัของแพท เมธินีท่ีสามารถท าให้บทเพลงเขา้ใจ
ง่ายและดึงดูดความสนใจของผูฟั้งได ้ (Smith, 2007) เม่ือน าเทคนิคดงักล่าวมาประยกุต์เขา้กบัทฤษฎีพ้ืนฐาน เช่น การ
ขยาย (Extension) การสร้างคอร์ดผ่าน (Passing chord) การสร้างขั้ นคู่สามเสียง (Tritone) การสร้างพ้ืนหลัง 
(Background) การบรรเลงในแนวเดียวกนั (Unison)  จะสามารถท าให้สร้างสรรคบ์ทเพลงรูปแบบใหม่ข้ึนมาได ้
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จากพฒันาการรูปแบบท่ีหลากหลายของดนตรีแจ๊ส การสร้างสรรค์บทเพลงใหม่ดว้ยการผสมผสานเทคนิค
ต่างๆ จึงเป็นความทา้ทายของผูป้ระพนัธ์ท่ีจะคดัสรรรูปแบบดนตรีให้มีความกลมกลืนและโดดเด่น ซ่ึงวงดนตรีแจ๊
สออร์เคสตราไม่ไดมุ่้งสนใจแต่การแสดงเด่ียว (Improvisation) เท่านั้น แต่การประสานเสียงของเคร่ืองดนตรีหลาก
ชนิดมีความส าคญัอนัดบัตน้ๆ เช่นกนั ดงันั้น ผูป้ระพนัธ์จึงเลือกสร้างสรรคบ์ทประพนัธ์เพลงใหม่ส าหรับวงแจ๊สออร์
เคสตรา โดยใชก้ารผสมผสานเทคนิคการประพนัธ์เพลงแจ๊สท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ในบทประพนัธ์เพลง เดอะไซเลนท์โซล 
และเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือสร้างสรรคบ์ทประพนัธ์เพลงใหม่ส าหรับวงแจ๊สออร์เคสตราในรูปแบบดนตรีแจ๊สร่วมสมยั 
2.2 เพ่ือเผยแพร่บทประพนัธ์เพลงใหม่ออกสู่สาธารณชน 

 
3. การด าเนินการวจิัย 

3.1 การทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประพนัธ์เพลงส าหรับวงดนตรีแจ๊สออร์เคสตรา ประกอบดว้ย 
1) เทคนิคการประพนัธ์ดนตรีแจ๊ส 
2) ผลงานและแนวคิดของนกัประพนัธ์ดนตรีแจ๊สร่วมสมยั 

3.2 การร่างแนวคิดของบทประพนัธ์ 
3.3 การเขียนบทประพนัธ์ 
3.4 การเผยแพร่บทประพนัธ์ออกสู่สาธารณชน 

 
4. ผลการวจิัย 

เทคนิคการประพันธ์ทีไ่ด้จากการทบทวนวรรณกรรม 
จากวตัถุประสงคข์องการประพนัธ์เพลง เดอะไซเลนโซล ท่ีจะมีการผสมผสานดนตรีแจ๊สแบบดั้งเดิมและ

ดนตรีแจ๊สร่วมสมยั จึงมีความจ าเป็นท่ีผูป้ระพนัธ์ต้องศึกษาหาขอ้มูลจากทฤษฎีและเทคนิคการประพนัธ์ของนัก
ประพนัธ์อ่ืน ท่ีมีแนวคิดสอดคลอ้งกบับทประพนัธ์น้ี รวมถึงเน้ือหาอ่ืนท่ีมีอิทธิพลต่อผูป้ระพนัธ์ ดงันั้น การทบทวน
วรรณกรรมจึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ เทคนิคการประพนัธ์ดนตรีแจ๊ส และผลงานและแนวคิดของนัก
ประพนัธ์ดนตรีแจ๊สร่วมสมยั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) เทคนิคการประพนัธ์ดนตรีแจ๊ส ประกอบดว้ย องคป์ระกอบพ้ืนฐาน ท านอง ลกัษณะเฉพาะ จงัหวะ การ
อิงกุญแจเสียงประสานแบบแสดงบทบาทคอร์ด  ลีลาแบบสอดประสาน และการวางแนวเสียงแบบกวา้ง 

2) ผลงานและแนวคิดของนักประพนัธ์ดนตรีแจ๊สร่วมสมยั ประกอบดว้ย การขยายบทเพลงดว้ยท่อนการ
แสดงเด่ียวและการพฒันาท านองหลกัของมาเรีย ชไนเดอร์ การเรียบเรียงเสียงประสาน การเลือกเสียงประสาน และ
การวางลีลาสอดประสานให้มีความน่าสนใจของกิล อีแวนส์ การซีเควนซ์ท านองควบคู่การยา้ยกุญแจเสียงท านองหลกั
ของแพท เมธินี เทคนิคการสอดประสานแนวท านอง การประสานเสียงบรรเลงในแนวเดียวกนัหรือการใชข้ั้นคู่แปด
ของจิม แมคเนียรี ซ่ึงรายละเอียดจะอธิบายในบทถดัไป 
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แนวคดิเบ้ืองต้นส าหรับบทประพันธ์ 
บทเพลง เดอะไซเลนท์โซล น้ีเป็นบทเพลงท่ีผูป้ระพนัธ์ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากเสียงร้องของนก และได้

จินตนาการไปถึงความรู้สึกของนกท่ีก าลงัอาศยัอยู่บนตน้ไม ้ในรังมีลูกนกร้องเรียกหาแม่ท่ีก าลงับินมาป้อนอาหาร
ให้แก่ลูก จนเป็นท่ีมาของเร่ืองราวในบทเพลงน้ี เสียงนกร้องท่ีผูป้ระพนัธ์ไดย้ินนั้ นสามารถน ามาดดัแปลงให้เป็น
ท านอง ท่ีใชเ้ป็นหน่วยท านองย่อยเอกในบทเพลง ซ่ึงในจุดซ้อมน าเสนอ ผูป้ระพนัธ์ไดเ้ลือกให้เปียโนเป็นเคร่ือง
ดนตรีท่ีส่ือถึงเสียงร้องของนก คือ มีการเล่นท านองซ ้า กนัอยา่งเป็นจงัหวะ ส่วนในจุดซอ้มอ่ืน ผูป้ระพนัธ์ตอ้งการส่ือ
ถึงความหลากหลายทางอารมณ์ของลูกนก จึงน าหน่วยท านองยอ่ยเอกมาพฒันา เกิดเป็นท านองท่ีเพ่ิมข้ึนและมีความ
แตกต่างกนั ในจุดซอ้มช่วงสุดทา้ยของบทเพลง ผูป้ระพนัธ์ตอ้งการให้เป็นช่วงท่ีมีความหนาแน่นและเร้าอารมณ์มาก
ท่ีสุด เน่ืองจากตอ้งการส่ือถึงความหิวโหยของลูกนกหลายตวั จึงน าหน่วยท านองยอ่ยเอกมาพฒันาเป็น 9 ท านอง และ
น าท านองยอ่ยเอกทั้งหมดมาผสมผสานกนัอยูใ่ห้อยูใ่นจุดซอ้ม G น้ี 

จากแนวคิดขา้งตน้ ผูป้ระพนัธ์ไดบ้นัทึกเป็นภาพร่างของกราฟท่ีแสดงออกถึงความต่อเน่ืองของแต่ละจุด
ซอ้ม ตั้งแต่จุดซอ้มน าเสนอ (Intro) จนถึงจุดซอ้ม G ดงัปรากฏในรูปท่ี 1 โดยมีการก าหนดประเภทเคร่ืองดนตรี เสียง
ประสาน ความเขม้ของเสียง และเคร่ืองดนตรีหลกัในแต่ละจุดซอ้ม ดงัน้ี  

   

 
 

รูปท่ี 1  แสดงโมด B เอโอเลียน 
 
รายละเอยีดในบทประพันธ์ 

หน่วยท านองยอ่ยเอก 
ผูป้ระพนัธ์เร่ิมสร้างหน่วยท านองยอ่ยเอกจ านวน 3 ท านอง จากโมดเอโอเลียน (Aeolian) ประกอบดว้ย B C# 

D E F# G A B ซ่ึงทั้ง 3 ท านองน้ีจะถูกน ามาพฒันาและแปรเปล่ียนเพ่ือแทรกอยู่ในช่วงต่างๆ ของบทเพลง ทั้งในแนว
ท านองหลัก ท านองสอดประสานและเสียงประสาน  ซ่ึงหน่วยท านองย่อยเอกทั้ง 3 ท านองน้ีผูป้ระพนัธ์ไดน้ ามา
รวมกนัให้เป็นท านองหลกั (Theme) และน าเสนอในจุดซอ้มน าเสนอซ่ึงเป็นจุดซอ้มแรกของบทเพลง (รูปท่ี 2) 

 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  615 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 หน่วยท านองยอ่ยเอกท่ี 1             หน่วยท านองยอ่ยเอกท่ี 2                  หน่วยท านองยอ่ยเอกท่ี 3 

 
 

รูปท่ี 2  แสดงท านองหลกั  
 

โครงสร้างบทประพนัธ์ 
บทประพนัธ์เพลง เดอะไซเลนท์โซล เป็นบทประพนัธ์ท่ีมีรูปแบบต่อเน่ือง มีการแปรหน่วยท านองยอ่ยเอก

ให้เป็นท านองหลกัในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั และยงัถูกพฒันาเป็นท านองและเสียงประสานท่ีหลากหลายเพ่ือใช้ในแต่
ละจุดซอ้ม ประกอบกบัการใชเ้ทคนิคต่างๆ ในการสร้างสรรคว์ตัถุดิบของบทเพลงเพ่ือน าเสนอเป็นลกัษณะเฉพาะของ
บทประพนัธ์ ทั้งน้ี ผูป้ระพนัธ์ไดก้  าหนดสัญลกัษณ์แทนการระบุช่วงของห้องเพลงทั้งหมด 8 ช่วง ประกอบดว้ย จุด
ซ้อมน าเสนอ จุดซ้อม A จุดซ้อม B จุดซ้อม C จุดซ้อม D จุดซ้อม E จุดซ้อม F และจุดซ้อม G โดยรายละเอียดของแต่
ละจุดซอ้มมีดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 1  แสดงโครงสร้างบทประพนัธ์ 

จุดซอ้ม ห้องเพลง ลกัษณะบทประพนัธ์ 

น าเสนอ 1-32 น าเสนอหน่วยท านองยอ่ยเอกท่ี 1-3 
A 33-54 บรรเลงหน่วยท านองยอ่ยเอกและพฒันาหน่วยท านองย่อยเอกท่ี 1-3 
B 55-68 การพฒันาหน่วยท านองยอ่ยเอกท่ี 3 และการปรับเปล่ียนกุญแจเสียง 
C 69-84 การแสดงเด่ียวกีตาร์ 
D 85-93 การพฒันาหน่วยท านองยอ่ยเอกท่ี 2 
E 94-126 การแสดงเด่ียวแซกโซโฟนและปรับเปล่ียนกุญแจเสียง 
F 127-153 การพฒันาหน่วยท านองยอ่ยเอกท่ี 1-3 
G 154-168 การแปรและพฒันาหน่วยท านองยอ่ยเอกท่ี 3 ออกเป็น 9 รูปแบบ 

 
เสียงประสาน 

 เน่ืองจากผูป้ระพนัธ์ตอ้งการให้บทเพลงมีเสียงท่ีโปร่งใส ไม่กระดา้ง โน้ตท่ีเลือกใชโ้ดยมากจึงเป็นโนต้ใน
คอร์ด ซ่ึงคอร์ดท่ีเลือกใชมี้ความหลากหลายและมีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัรูปแบบท านองเพลงท่ีผูป้ระพนัธ์
ตอ้งการน าเสนอในแต่ละจุดซอ้ม เช่น คอร์ดเมเจอร์ คอร์ดไมเนอร์ คอร์ดทบเจ็ดโดมินนัท ์ เป็นตน้ ซ่ึงคอร์ดขา้งตน้ยงั
สามารถน ามาบรรเลงในรูปแบบพ้ืนตน้และแบบพลิกกลบั ในบางช่วงไดมี้การปรับเปล่ียนคอร์ดให้มีโน้ตนอกคอร์ด
เพ่ือให้เกิดเสียงท่ีโดดเด่น นอกจากน้ี ผูป้ระพนัธ์ยงัก  าหนดแนวท านองหลกัท่ีบรรเลงไปพร้อมกบัแนวสอดประสาน
และแนวประสานเสียง เพ่ือให้เกิดความหนาแน่นและความชดัเจนของท านองท่ีแตกต่างกนั 
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การเรียบเรียงเสียงวงดนตรี 
ดว้ยเร่ืองราวท่ีผูป้ระพนัธ์ตอ้งการจะส่ือสารเป็นการเลียนเสียงของนก จึงไดเ้ลือกให้เปียโนเป็นผูเ้ร่ิมบรรเลง

ท านองซ ้ าๆ ในบทน าก่อนเข้าสู่จุดซ้อม A ซ่ึงในบทเพลงน้ี ผูป้ระพันธ์ได้แบ่งกลุ่มเคร่ืองเป่าออกเป็น 4 กลุ่ม 
ประกอบดว้ย แซกโซโฟน ฟลูเกลฮอร์น ทรัมเป็ตและทรอมโบน โดยทั้ง 4 กลุ่มน้ีจะแบ่งหนา้ท่ีกนั ประกอบดว้ย การ
บรรเลงท านองหลกั การบรรเลงเสียงประสาน และการบรรเลงในแนวเดียวกนั (Unison)  ทั้งน้ี ผูป้ระพนัธ์ไดเ้นน้การ
บรรเลงในแนวเดียวกนั เพ่ือให้เกิดความชดัเจนมากกว่าการประสานเสียง 

ส าหรับการแสดงเด่ียว ผูป้ระพนัธ์ไดก้  าหนดให้เปียโน แซกโซโฟนและกีตาร์เป็นเคร่ืองบรรเลง เน่ืองจาก
เคร่ืองดนตรีทั้ง 3 ช้ินน้ีมีเสียงท่ีเป็นเอกลกัษณ์และให้อารมณ์ท่ีแตกต่างกนั โดยในจุดซอ้ม B ท่ีมีแนวท านองหลกัจาก
การพฒันาและขยายหน่วยท านองยอ่ยเอกจะมีเปียโนแสดงเด่ียวไปพร้อมกบัแนวท านองหลกั ในจุดซอ้ม C กีตาร์เป็น
ผูแ้สดงเด่ียวควบคู่ไปกับเปียโน เบส และเคร่ืองประกอบจังหวะเท่านั้ น เน่ืองจากตอ้งการให้อารมณ์เพลงมีความ
เปล่ียนแปลงและมีเสียงของผูแ้สดงเด่ียวท่ีชดัเจนข้ึน จึงให้กลุ่มเคร่ืองเป่าหยดุบรรเลง โดยช่วงก่อนเขา้การแสดงเด่ียว
ท่ีมีพ้ืนหลงัอนัประกอบไปดว้ยเคร่ืองเป่าลมไมแ้ละเคร่ืองเป่าลมทองเหลือง ผูป้ระพนัธ์ก  าหนดให้ทรอมโบนและฟลู
เกลฮออร์นเป็นผูบ้รรเลงเกร่ินน าเพ่ือให้มีเสียงท่ีหนกัแน่นและกงัวานข้ึน ส่วนจุดซอ้มการแสดงเด่ียวแซกโซโฟนจะมี
ความคล้ายคลึงกับจุดซ้อมแสดงเด่ียวกีตาร์ คือไม่มีเสียงเคร่ืองเป่าในขณะท่ีบรรเลงเด่ียว แต่จะให้เคร่ืองเป่าลม
ทองเหลืองบรรเลงเป็นพ้ืนหลงัในช่วงทา้ยเพ่ือเช่ือมต่อกบัจุดซอ้มต่อไป นอกจากน้ี ผูป้ระพนัธ์ไดเ้พ่ิมกลุ่มเคร่ืองเป่า
ลมทองเหลือง 3 ช้ิน บรรเลงในแนวเดียวกนักบักลุ่มแซกโซโฟนในจุดซอ้ม F เพ่ือเพ่ิมความหนาแน่นและชดัเจนของ
ท านองก่อนเขา้สู่จุดซอ้มจบท่ีมีเสียงหนกัแน่นและสลบัซบัซอ้นของเคร่ืองเป่าทุกช้ิน 
 

เทคนิคท่ีใชใ้นบทประพนัธ์ 
1) การวางแนวเสียงประสานแบบเปิด (Open Voicing) 

คือการจดัวางโนต้ภายในเสียงประสานเป็นรูปแบบใหม่ โดยท่ียงัประกอบดว้ยโนต้เสียงสูง กลาง และ
ต ่าอยูใ่นระดบัเสียงเดียวกนั  เทคนิดดงักล่าวน้ีจะช่วยท าให้เกิดเสียงท่ีมีความโปร่งใสภายในคอร์ด (Brockman, 2011) 
เหมาะส าหรับท่วงท านองท่ีเคล่ือนท่ีไม่เร็วนัก เน่ืองจากเสียงประสานยิ่งกวา้งมากเท่าไร ความคล่องตวัก็จะน้อยลง
ตามล าดบั ทั้งน้ี ผูป้ระพนัธ์ตอ้งค านึงถึงการวางแนวเสียงประสานแบบเปิดท่ีท าให้เกิดขั้นคู่ท่ีต ่าเกินไป ซ่ึงจะท าให้
เสียงประสานนั้ นกระดา้งและไม่ชัดเจน ผูเ้รียบเรียงเสียงประสานจึงควรยึดเกณฑ์ขั้นคู่ต ่าท่ีสุดของขั้นคู่ต่าง เพ่ือ
ป้องกันเสียงกระด้างอันไม่พึงประสงค์ (เด่น อยู่ประเสริฐ, 2556) เช่น ในจุดซ้อม A ห้องเพลงท่ี 40 ผูป้ระพนัธ์
ก  าหนดให้มีการวางแนวเสียงประสานแบบเปิด โดยให้ดบัเบิลเบสและเบสทรอมโบนบรรเลงโน้ตท่ีมีความกวา้ง
เท่ากบัขั้นคู่ แปด ส่วนเบสทรอมโบนและทรอมโบน 3 ให้บรรเลงโน้ตท่ีมีความกวา้งเกินขั้นคู่แปดเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสของเสียงประสานภายในคอร์ด (รูปท่ี 3) 
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รูปท่ี 3 แสดงการวางแนวเสียงประสานแบบเปิด 

 
2) การพฒันาหน่วยท านองยอ่ยเอก 

 คือการเคล่ือนของท านองท่ีมีความสัมพนัธ์กนั โดยการเปล่ียนแปลงของท านองในแต่ละชุดจะถูก
พฒันามาจากวตัถุดิบของหน่วยท านองยอ่ยเอกหรือท านองชุดก่อนหนา้ไดอ้ยา่งลงตวั ซ่ึงในบทประพนัธ์เดอะไซเลนท์
โซลน้ี ปรากฏเทคนิคดงักล่าวอยู่ในจุดซ้อมทุกจุด ในช่วงตน้ของจุดซ้อม G ตั้งแต่ห้องเพลงท่ี 154-168 ผูป้ระพนัธ์
เลือกพฒันาหน่วยท านองย่อยเอกท่ี 3 ดว้ยการปรับเปล่ียนสัดส่วน ท าให้เกิดหน่วยท านองยอ่ยเอกเพ่ิมอีก 2 รูปแบบ 
และน าหน่วยท านองย่อยเอกนั้นมาพฒันาต่อดว้ยการปรับเปล่ียนสัดส่วนและสลบัต าแหน่งของท านองให้ไดอี้ก 7 
รูปแบบ รวมทั้งหมด 9 รูปแบบ (รูปท่ี 4) ซ่ึงหน่วยท านองยอ่ยเอกทั้ง 9 รูปแบบน้ีจะถูกจดัวางสลบัต าแหน่งกนัไปมา
ตลอดจนจบช่วงเพลงน้ี 
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รูปท่ี 4 แสดงการพฒันาหน่วยท านองยอ่ยเอกในจุดซอ้ม G 

 
3) การจดัวางเสียงประสานในรูปแบบหลากหลาย 

ในบทเพลง เดอะไซเลนท์โซล ผูป้ระพนัธ์ไดจ้ดัวางเสียงประสานให้เหมาะสมกบัเน้ือหาของบทเพลง
ในแต่ละจุดซ้อม จึงท าให้มีเสียงประสานท่ีแตกต่างกนั บางจุดซ้อมยงัปรากฏเสียงประสานในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั
บรรเลงไปพร้อมกัน เพ่ือให้บทเพลงเกิดมิติและมีความน่าสนใจของเสียง เช่นในจุดซ้อม A ห้องเพลงท่ี 45-49 
ผูป้ระพนัธ์ได้เพ่ิมเทคนิคเพ่ือให้หน่วยท านองย่อยเอกมีความโดดเด่นด้วยการจัดวางเสียงประสานในรูปแบบท่ี

หน่วยท ำนองย่อยเอกที่ 3 

พฒันำ 

พฒันำ 
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หลากหลาย ประกอบดว้ยลีลาสอดประสานแนวท านอง การบรรเลงในแนวเดียวกนัของหน่วยท านองยอ่ยเอก และการ
วางเสียงประสานให้กบัเคร่ืองดนตรีทุกช้ิน โดยให้เคร่ืองท่ีมีช่วงเสียงสูงบรรเลงลีลาสอดประสานแนวท านอง เคร่ืองท่ี
มีเสียงกลางถึงเสียงสูงให้บรรเลงแนวเดียวกนักบัหน่วยท านองย่อยเอก และเคร่ืองท่ีมีเสียงต ่าบรรเลงเป็นแนวสอด
ประสาน (รูปท่ี 5)  
 

 
 

1 แสดงลีลาสอดประสานหน่วยท านองยอ่ยเอก 
2 แสดงการบรรเลงโนต้ในแนวเดียวกนัของหน่วยท านองยอ่ยเอก 
3 แสดงเสียงประสาน 

 

รูปท่ี 5 แสดงการจดัวางเสียงประสานในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 

4) การปรับเปล่ียนกุญแจเสียง 

ผูป้ระพนัธ์ไดน้ าเทคนิคการปรับเปล่ียนกุญแจเสียงมาใชใ้นจุดซอ้ม B โดยชุดท านองในห้องเพลงท่ี 54-
59 ไดถู้กน าไปเปล่ียนกุญแจเสียงให้เป็นคู่ 3 ไมเนอร์ เพ่ือปรับเปล่ียนอารมณ์ของบทเพลงและเป็นการเกร่ินน าให้ผูฟั้ง
ไดรั้บรู้ว่าบทเพลงก าลงัเคล่ือนไปยงัจุดซ้อมใหม่คือจุดซอ้ม C ท่ีเป็นการบรรเลงเด่ียวกีตาร์ ในห้องเพลงท่ี 60-63 แม้
ในขณะท่ีกุญแจเสียงถูกปรับเปล่ียนให้สูงข้ึน แต่ดว้ยชุดท านองเดิมจึงท าให้บทเพลงยงัคงมีความต่อเน่ือง และไม่รู้สึก
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ขดัแยง้กบัช่วงตน้เพลง (รูปท่ี 6) นอกจากน้ี ผูป้ระพนัธ์ไดล้ดจ านวนเคร่ืองเป่าลงในขณะท่ีเปล่ียนกุญแจเสียงให้สูงข้ึน 
เพ่ือให้ความหนาแน่นของเสียงบางลงและส่งเสริมให้การบรรเลงเด่ียวกีตาร์มีความโดดเด่นข้ึน 

 

 
 

 
 

รูปท่ี 6 การเปล่ียนกุญแจเสียงเป็นคู่ 3 ไมเนอร์ในห้องเพลงท่ี 60-63 
 

5) การก าหนดความเขม้เสียง 

ผูป้ระพนัธ์ไดก้ าหนดให้จุดซ้อม F เป็นจุดซ้อมท่ีมีความส าคญัเน่ืองจากเป็นช่วงท่ีก าลงัด าเนิน
เขา้สู่ช่วงทา้ยของบทเพลงผูป้ระพนัธ์จึงไดก้ าหนดอตัราความดงัให้อยูร่ะดบัดงัปานกลาง (mf) ในห้องเพลงท่ี 
127-131  และระดบัดงัมาก (f) ถึงดงัท่ีสุด (ff) ในห้องเพลงท่ี 140-141 และห้องเพลงท่ี 153 ซ่ึงเป็นห้องเพลง
สุดทา้ยก่อนเขา้สู่จุดซ้อม G (รูปท่ี 7)  ทั้งน้ี การก าหนดความเขม้เสียงระดบัดงัมากถึงดงัท่ีสุดเป็นเทคนิคของ
การปรับเปล่ียนอารมณ์เพลงและดึงดูดความสนใจจากผูฟั้งไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 
 

รูปท่ี 7 แสดงการก าหนดอตัราความดงัในจุดซอ้ม F 
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
บทประพนัธ์เพลง เดอะไซเลนท์โซล ส าหรับวงดนตรีแจ๊สออร์เคสตรา เป็นบทประพนัธ์ท่ีผูป้ระพนัธ์ได้

น าเอาเทคนิคการประพนัธ์เพลงแจ๊สแบบดั้งเดิมและบทประพนัธ์เพลงแจ๊สร่วมสมยัหลากหลายรูปแบบมาเป็นวตัถุดิบ
และประยุกต์ใช ้เทคนิคดงักล่าวสามารถน าไปต่อยอดในการประพนัธ์เพลงรูปแบบอ่ืน หรือดดัแปลงบทประพนัธ์น้ี
ในรูปแบบท่ีแตกต่างออกไปไดอี้กหลายรูปแบบ โดยสามารถสรุปเทคนิคท่ีพบในบทประพนัธ์น้ี ไดด้งัน้ี 

5.1 เทคนิคการการประพนัธ์จากทฤษฎีดนตรีแจ๊ส 
1) การวางแนวเสียงแบบกวา้งในเสียงประสาน เพ่ือให้พ้ืนเสียงมีความสว่าง โปร่งใส ด้วยการกระจาย

ท านองของเสียงประสานให้มีความกวา้ง ประกอบดว้ยเสียงสูง กลางและต ่า นอกจากน้ี ผูป้ระพนัธ์ยงัเลือกให้ท  านอง
หลกับรรเลงในแนวเดียวกนั เพ่ือให้เกิดความชดัเจนของท านองส าคญัของบทเพลงควบคู่กนัไป 

2) การใชเ้ทคนิคดรอป 4 ดว้ยการประสานเสียงคู่ส่ี เพ่ือเพ่ิมสีสันให้กบัช่วงเพลง และท าให้ผูฟั้งไม่เกิดความ
ตึงเครียดเกินไป 

5.2 เทคนิคการการประพนัธ์จากแนวคิดนกัประพนัธ์ดนตรีแจ๊สร่วมสมยัท่ีไดรั้บการยอมรับ 
1)  แนวคิดการพฒันาหน่วยท านองยอ่ยเอกของบทเพลง ผูป้ระพนัธ์ไดก้  าหนดหน่วยท านองยอ่ยเอกข้ึนมา 3 

ท านอง จากนั้นไดพ้ฒันาหน่วยท านองย่อยเอกนั้นให้เป็นท านองหลกัท่ีหลากหลายในแต่ละจุดซอ้ม ดว้ยวิธีการการ
ปรับเปล่ียนสัดส่วน ดดัแปลงและสลบัต าแหน่งหน่วยท านอง  แนวคิดการพฒันาหน่วยท านองยอ่ยเอกน้ีจะถูกน ามา
ประกอบในแนวท านองหลกั แนวท านองสอดประสานและการประสานเสียง  เคร่ืองดนตรีทุกช้ินจะเป็นผูบ้รรเลง
หน่วยท านองย่อยเอกท่ี 1-3 สลบักนัไปมาในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวน้ี ไดรั้บแรงบนัดาลใจจาก
แนวคิดของมาเรีย ชไนเดอร์ 

2)  การจดัวางเสียงประสานในรูปแบบหลากหลายเพ่ือเพ่ิมมิติและความน่าสนใจให้แก่บทเพลง ไดแ้ก่ การประสาน
เสียงแบบเปิด การประสานเสียงแบบปิด การบรรเลงในแนวเดียวกนั และการสอดประสาน ซ่ึงได้รับแรงบนัดาลใจจาก
แนวคิดของกิล อีแวนส์และจิม แมคนิรีย ์

3)  การปรับเปล่ียนกุญแจเสียงในท่อน B เป็นคู่ สาม ไมเนอร์ เพ่ือเป็นการปรับเปล่ียนอารมณ์ก่อนส่งเขา้สู่
จุดซ้อม C ท่ีเป็นการแสดงเด่ียวกีตาร์ซ่ึงผูป้ระพนัธ์ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากแนวคิดของแพท เมธินี อย่างไรก็ตาม แม้
กุญแจเสียงจะถูกปรับให้สูงข้ึน แต่ผูป้ระพนัธ์สามารถท าให้ความหนาแน่นของเสียงบางลงไดด้้วยการลดจ านวน
เคร่ืองเป่า 

4)  การขยายบทเพลงดว้ยการเพ่ิมช่วงของการแสดงเด่ียวซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจจากแนวคิดของมาเรีย ชไน
เดอร์ โดยบทเพลงน้ีไดเ้พ่ิมช่วงการแสดงเด่ียวจ านวน สอง จุดซ้อม คือ การแสดงเด่ียวกีตาร์ในจุดซ้อม C และการ
แสดงเด่ียวแซกโซโฟนในจุดซ้อม E ก  าหนดให้พ้ืนหลงัของทั้ง 2 จุดซ้อมน้ีมีความแตกต่างกัน โดยในจุดซ้อม C 
แบ่งกลุ่มผูบ้รรเลงพ้ืนหลงัออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มบรรเลงท านองหลกั กลุ่มบรรเลงท านองรอง กลุ่มบรรเลงเสียง
ประสาน ชุดท่ี 1 และกลุ่มบรรเลงเสียงประสาน ชุดท่ี สอง บรรเลงไปพร้อมกนั แต่ในจุดซอ้ม E จะประกอบดว้ยแนว
ท านองหลกัและแนวสอดประสานเท่านั้น เพ่ือให้ความชดัเจนเสียงแตกต่างกนั โดยจุดซอ้ม E จะมีความชดัเจนกว่าจุด
ซอ้ม C เน่ืองจากเป็นการแสดงเด่ียวช่วงทา้ยของบทประพนัธ์ 
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เทคนิคและแนวคิดจากผูป้ระพนัธ์ 
1)  เนน้การบรรเลงเสียงประสานในแนวเดียวกนัเพ่ือเพ่ิมความชดัเจนให้กบัท่วงท านองท่ีส าคญัของแต่ละจุดซ้อม 

นอกจากน้ี ในบางจุดซอ้มยงัมีการก าหนดคอร์ดท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั โดยมีการก าหนดคอร์ดตามทิศทางของท่วงท านอง 
และการก าหนดคอร์ดแบบโมดลั 

2)  ก  าหนดให้เคร่ืองเป่าตระกูลเบสและดบัเบิลเบสบรรเลงจงัหวะแบบซวิงซอ้นทบักบัจงัหวะท่ีเป็นเขบด็
หน่ึงชั้นแบบตรงไปตรงมา เพ่ือให้เกิดความสั้น-ยาวของเสียงและความน่าสนใจของจงัหวะในท่อน B 

3)  ก  าหนดให้การก าหนดความเขม้เสียงและความแน่นของท่วงท านองท่ีแตกต่างกนัในจุดซอ้ม F โดยห้อง
เพลงสุดทา้ยจะมีอตัราความดงัในระดบัดงัท่ีสุด เพ่ือให้ผูฟั้งสามารถรับรู้ไดว้่าจุดซอ้มน้ีเป็นช่วงทา้ยของบทเพลง 

4)  ก  าหนดแปรและพฒันาหน่วยท านองยอ่ยเอกให้เป็นหน่วยท านองยอ่ยเอกจ านวน 9 รูปแบบในจุดซอ้ม G 
บรรเลงสลบักนัไปมา เพ่ือให้เกิดความสับสน ความแปลกใหม่ และเพ่ือไม่ให้ผูฟั้งสามารถคาดเดาจุดซอ้มจบของบท
เพลงได ้บางห้องเพลงมีการเนน้ย  ้าหน่วยท านองยอ่ยเอกดว้ยการบรรเลงซ ้ าๆ เพ่ือให้ผูฟั้งสามารถจดจ าท านองส าคญั
ของบทเพลงไดใ้นจุดซอ้มจบ 

 

ทั้งน้ี บทประพนัธ์ เดอะไซเลนท์โซล  ยงัไดรั้บโอกาสให้น าออกแสดงต่อสาธารณชนทั้งหมด 3 เวที ดงัน้ี 
1) งานไทยแลนด์อินเตอร์เนชัน่แนลแจ๊สคอนเฟอร์เรนซ์ 2559 (Thailand International Jazz Conference 

2016) บรรเลงโดยวงแจ๊สออร์เคสตราแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม ปี พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลยัมหิดล 
ควบคุมวงโดย ผศ.ดร. เด่น อยูป่ระเสริฐ เผยแพร่ผา่นส่ือออนไลน์ https://www.youtube.com/watch?v=F6Ly75YMs0c 

2) งานมันเดย์ไนท์ไลฟ์ พาร์ท 6  (Monday Night Live Part VI)  บรรเลงโดยวงแจ๊สออร์เคสตราแห่ง
มหาวิทยาลยัรังสิต เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน ปีพ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลยัรังสิต ควบคุมวงโดย ผศ.ดร. เด่น อยู่ประเสริฐ 
เผยแพร่ผา่นส่ือออนไลน์  https://www.youtube.com/watch?v=7TslDwwHfDA 

3) งานบ๊ิกแบนด์แมดเนส (Big Band Madness) บรรเลงโดยวงแจ๊สออร์เคสตราแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 
เม่ือวนัท่ี 15 เมษายน ปีพ.ศ. 2560 ณ ประเทศไต้หวนั ควบคุมวงโดย ผศ.ดร. เด่น อยู่ประเสริฐ เผยแพร่ผ่านส่ือ
ออนไลน์ https://www.youtube.com/watch?v=BVqB7CKIYCA 

จากการประพนัธ์และการแสดงบนเวทีทั้ง 3 รายการน้ี วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีไดบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยั
ท่ีต้องการสร้างสรรค์บทประพนัธ์เพลงแจ๊สร่วมสมยับทใหม่และสามารถน าไปพฒันาท าให้เกิดความรู้ด้านการ
ประพนัธ์เพลงแจ๊สต่อไปไดใ้นอนาคต และไดเ้ผยแพร่เพลงใหม่น้ีออกสู่สาธารณชน 
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บทคดัย่อ 
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นการศึกษาบทเพลง เพรลูดแอนด์ฟิวก์ในบันไดเสียงดีเมเจอร์หมายเลข 874 ประพนัธ์

โดยโยฮนัน์ เซบาสเตียน บาค โซนาตาหมายเลข 1 ล าดับท่ี 27 ในบันไดเสียงอีแฟลต็เมเจอร์ประพนัธ์โดยลุดวิก ฟาน 
เบโทเฟน และ เอทูดหมายเลข 1 ในบันไดเสียงซีเมเจอร์ ประพนัธ์โดยโคลด เดอบูสซี เพ่ือสร้างแบบฝึกหัดและหา
วิธีการฝึกซ้อมท่ีเหมาะกบัผูว้ิจยัโดยการน าท่อนเพลงท่ีมีเทคนิคส าคญั และท่อนท่ีตอ้งการการฝึกซอ้มมากเป็นพิเศษ 
จากบทเพลงมาดัดแปลงเป็นแบบฝึกหัด เพ่ือให้สามารถบรรเลงได้อย่างเหมาะสม จากผลการศึกษาพบว่าผูว้ิจยั
สามารถบรรเลงบทเพลงดงักล่าวไดดี้ข้ึนจากการฝึกซ้อมแบบฝึกหัดท่ีน ามาจากท่อนเพลง โดยท่ีผูบ้รรเลงไดท้  าการ
วิเคราะห์บทเพลงเพ่ือเลือกใชเ้ฉพาะท่อนเพลงท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ท่อนท่ีพบว่ามีปัญหาขณะบรรเลงบ่อยคร้ัง ท่อนท่ีมี
เทคนิคการใชน้ิ้วซับซอ้นและตอ้งการเวลาในการซอ้มมาก และท่อนท่ีมีความยาวต่อเน่ืองทั้งแบบไล่บนัไดเสียง อาร์
เปโจ และแบบห้วงท านอง (sequence) น ามาท าการแปรจงัหวะ แบ่งประโยคซ้อม และซ้อมซ ้ าๆ เพ่ือให้บรรเลงได้
คล่องข้ึน การเลือกใชน้ิ้วท่ีเหมาะสมกบัท่อนนั้นๆ โดยใชค้วามรู้พ้ืนฐานจากการฝึกซ้อมการไล่บนัไดเสียง และอาร์
เปโจเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น รวมไปถึงการซอ้มทีละมือ การซอ้มกบัเคร่ืองจบัจงัหวะ การซอ้มรายละเอียดความเขม้เสียงหรือ
ลกัษณะเสียง การฝึกซ้อมแบบฝึกหัดท่ีผูว้ิจยัไดน้ ามาจากท่อนเพลงโดยตรง ช่วยให้สามารถแกปั้ญหาในการบรรเลง
และใชเ้วลาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แบบฝึกหัดเหล่าน้ีสามารถน าไปใชใ้นบทเพลงไดท้นัที ทั้งยงัสามารถใชท้ดแทน
การฝึกซอ้มพ้ืนฐานอนัไดแ้ก่ การไล่บนัไดเสียงและอาร์เปโจ 12 บนัไดเสียงทั้งเมเจอร์และไมเนอร์  
ค าส าคญั:  แบบฝึกหัดการแปรจงัหวะท่ีน ามาจากท่อนเพลงท่ีเลือกใช,้ การแปรจงัหวะ, การเลือกใชน้ิ้ว, การแบ่ง
ประโยคส าหรับการฝึกซอ้ม, วธีิการซอ้มเปียโน 
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ABSTRACT 
This Thesis focused on piano practicing which aimed to give a piano recital. The procedures of practicing 

will be focused on creating exercises and method of practicing which has been adapted from 3 pieces in order to have 
a success recital with good techniques. The result of the studies informed that practicing only difficult phrases adapted 
from music directly could help performer create better techniques and better performance. Piano practicing 
procedures will focus on of 3 piano pieces which are Prelude and Fugue in D Major BWV 874 composed by J.S. 
Bach, Piano Sonata Op.27 No.1 composed by L.V. Beethoven and Etude No.1 in C Major composed by Claude 
Debussy. Music analyzing procedures will focus on looking for important phrases which have difficult techniques 
such as long phrase with sequences scales and arpeggios, borrowing fingers, choosing fingers used in music properly, 
articulation and dynamic changing rapidly and etc., then dividing into phrases, identify fingers, and practicing 
separately phrase by phrase repeatedly. Using metronome while doing rhythmic variation in difficult phrases, together 
with practicing articulation and dynamics. Writing finger numbers, phrase marks, and note down all details of what 
is needed to be practice in music, could help memorize and develop all techniques day by day. Fundamental 
techniques, scales and arpeggios practicing in routine practice in Major and Minor keys, are main idea help adapting 
those exercises.  
Keywords:  exercises adapted from 3 pieces , rhythmic variation, phrasing, fingering, practice procedures 
 
1. บทน า 

การฝึกซ้อมเปียโนคลาสสิกในระดบัมหาวิทยาลยัหรือเทียบเท่า การวิเคราะห์บทเพลงและหาวิธีการซอ้ม 
เป็นกระบวนการท่ีส าคญัท่ีตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาและสะสมประสบการณ์เพ่ือให้สามารถแสดงเด่ียวไดอ้ยา่งไพเราะ
และมัน่ใจ จากการท่ีผูว้ิจยัไดฝึ้กซ้อมและแสดงเด่ียวเปียโนในขณะก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาโท ผูว้ิจยัเห็นว่าการ
แสดงแต่ละคร้ังตอ้งใชเ้วลาในการฝึกซ้อมทกัษะเพ่ือให้การบรรเลงเพลงไดผ้ลลพัธ์ท่ีดี การซ้อมจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญั
มากท่ีตอ้งวางแผนจดัการ ทั้งในเร่ืองเวลาและทกัษะ ตอ้งค านึงถึงวตัถุประสงค์และการจดัการเวลาในการฝึกซ้อม
เสมอ รวมไปถึงการค านึงถึงแบบฝึกหัดท่ีใชเ้พ่ือให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และการเตรียมความพร้อมของร่างกาย
 บทเพลงท่ีใชใ้นการศึกษาเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัน ามาจากการแสดงของตนจ านวน 3 เพลงจากการ
แสดงทั้งหมด 5 เพลง ไดแ้ก่ เพรลูดแอนด์ฟิวก์ในบันไดเสียงดีเมเจอร์ หมายเลข 874 ประพนัธ์โดยโยฮนัน์ บาค โซนา
ตาหมายเลข 1 ล  าดับท่ี 27 ในบันไดเสียงอีแฟล็ตเมเจอร์ ประพนัธ์โดย ลุดวิก เบโทเฟน และ เอทูด หมายเลข 1 ใน
บันไดเสียงซีเมเจอร์ ประพนัธ์โดยโคลด เดอบูสซี ผูว้ิจยัน าความรู้ในการซอ้มท่ีไดรั้บค าแนะน าวิธีการฝึกซอ้มมาจาก
อาจารยป์ระจ าวิชาเปียโนของผูว้ิจยัตั้งแต่ก่อนเขา้ศึกษาปริญญาโทและในขณะศึกษาอยู่ ร่วมกบัการคน้ควา้จากการ
อ่านหนังสือ วารสารดนตรี รวมไปถึงงานวิจยัหลายฉบบั เพ่ือเป็นแนวทางในการฝึกซอ้มเปียโน โดยปรับเปล่ี ยนให้
ตรงกบัความตอ้งการของผูว้ิจยั  

ส าหรับการฝึกซอ้มของนักเปียโน หรือนกัศึกษาวิชาเปียโน ผูฝึ้กซอ้มสามารถหาแบบฝึกหัดท่ีเหมาะสมกบั
ตนเองมาใชพ้ฒันาความสามารถ หรือจะฝึกซอ้มเทคนิคโดยการไล่บนัไดเสียงและอาร์เปโจ ซ่ึงเป็นการฝึกซอ้มเทคนิค
พ้ืนฐานโดยใส่รายละเอียดท่ีตอ้งการฝึก เช่นการควบคุมความเขม้เสียง ขณะซ้อมสองมือพร้อมกนั  การซ้อมให้ได้
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ความเรียบเท่ากนัหรือต่างกนัแลว้แต่วตัถุประสงค์ในการฝึกซ้อม ฝึกการใชเ้ทคนิคเพ่ือการควบคุมลกัษณะเสียงเป็น
ตน้ การฝึกแบบฝึกหัดเหล่าน้ีเป็นการช่วยให้นักเปียโนมีเทคนิคการเล่นท่ีดีข้ึน สามารถช่วยให้การเล่นเปียโนในบท
เพลงท่ียากไดง่้ายข้ึน (ปานใจ จุฬาพนัธุ์, 2557, น. 1526-7) 
 นอยเฮาส์ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ ศิลปะการบรรเลงเปียโน (The Art of Piano Playing) ว่าการบรรเลงบทเพลง
เปียโน ไม่ไดเ้ป็นแค่การเล่นออกมาเท่านั้น การจะบรรเลงบทเพลงบทหน่ึง นักเปียโนตอ้งสามารถบอกเล่าความคิด
ของผูป้ระพนัธ์ และบรรเลงให้ตรงกบัตามวตัถุประสงค์ในการประพนัธ์ให้มากท่ีสุด นกัเปียโนจึงควรศึกษาบทเพลง
ทั้งในแง่ประวติัศาสตร์และเทคนิคการบรรเลง การซ้อมการไล่บนัไดเสียงและอาร์เปโจเพียงอย่างเดียวหลายสิบรอบ 
ไม่อาจท าให้บรรเลงบทเพลงไดอ้ยา่งละเอียด หรือไม่สามารถเขา้ใจบทเพลงท่ีบรรเลงได ้หากไม่ศึกษาบทเพลงควบคู่
ไปดว้ย หากตอ้งการซอ้มเทคนิคพ้ืนฐาน การไล่บนัไดเสียงและอาร์เปโจ หรือการฝึกแบบฝึกหัด ควรตอ้งมีเป้าหมาย
ในการซ้อมว่าตอ้งการซ้อมอะไร และซ้อมเพ่ือมุ่งเน้นในส่ิงท่ีตอ้งการเพียงอย่างเดียว จึงจะเกิดประโยชน์ หรือช่วย
พฒันาเทคนิคได ้(Neuhaus, 1993, pp. 11)   

จากบทความวิจยัของชูคอฟแสดงให้เห็นว่ามีการแบ่งเวลาในการซ้อมโดยให้สัดส่วนเวลาในการซ้อมบท
เพลงมากท่ีสุด การฝึกเทคนิคใชเ้วลาน้อยลงมาตามล าดบั ซ่ึงการฝึกเทคนิคนั้นหมายความถึงการเตรียมความพร้อม
ไดแ้ก่ การฝึกซ้อมการไล่บนัไดเสียง อาร์เปโจ และแบบฝึกหัดส าหรับการเตรียมน้ิวมือให้พร้อมก่อนซ้อมบทเพลง 
รวมไปถึงการฝึกเทคนิคและเอทูดหรือบทเพลงท่ีเป็นแบบฝึกหัด การน าแบบฝึกหัดมาปรับใชซ้อ้มให้ตรงตามปัญหาท่ี
พบในบทเพลงหรือปรับใชเ้พ่ือวตัถุประสงคห์น่ึงท าให้เกิดการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน เช่น เม่ือพบท่อนท่ีตอ้งไล่บนัไดเสียง แต่
เกิดพบปัญหาการใชน้ิ้ว สามารถแกโ้ดยการน าแบบฝึกหัดการไล่บนัไดเสียงนั้นๆ มาปรับเปล่ียนวิธีใชน้ิ้วให้ไดต้ามใน
บทเพลง การน ารูปแบบน้ิวท่ีพบในบทเพลงมาซอ้มแทนการไล่บนัไดเสียงก่อนการซอ้มบทเพลง วิธีน้ีช่วยท าให้ผูเ้ล่น
คุน้เคยกบัการใชน้ิ้วแต่ละรูปแบบไดเ้ร็วข้ึน และช่วยลดเวลาในการซอ้มบทเพลงได ้(Zhukov, 2009, pp. 6-7) 

วิธีการฝึกซอ้มโดยการน าท่อนท่ียากในบทเพลงมาเล่นซ ้าหลายรอบจนเล่นไดดี้ตามท่ีชูคอฟไดก้ล่าวถึง เป็น
การซ้อมท่ีไดผ้ลดีอยา่งชดัเจน ท าไดโ้ดยการแบ่งท่อนเพลงท่ีมีหลายหน้าให้กลายเป็นท่อนสั้ นๆ และซ้อมท่อนนั้นๆ
ให้กระชบัไดใ้จความ แต่กระบวนการน้ีตอ้งผา่นการวิเคราะห์บทเพลงเพ่ือหาท่อนท่ียากก่อน (Zhukov, 2009) เช่นดียว
กนักบับทความวิชาการ หลักส าคัญส าหรับการฝึกซ้อมดนตรีเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด เขียนโดยอภิชยั เล่ียมทองใน
วารสารดนตรีรังสิต ซ่ึงไดก้ล่าวถึงหลกัการซ้อมดนตรีไวท้ั้งหมด 10 หัวขอ้ โดยมีความหมายตรงกบังานวิจยัของชู
คอฟในหัวขอ้ท่ี 3 การน าช่วงท่ียากของบทเพลงออกมาซ้อมเฉพาะจุด และหัวขอ้ท่ี 4 การแบ่งปัญหาท่ีพบออกเป็น
ปัญหายอ่ย และแกไ้ขทีละปัญหา (อภิชยั เล่ียมทอง, 2555, น. 29-39)  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 2.1 เพ่ือหาวิธีการฝึกซอ้มโดยการน าท่อนเพลงท่ียากมาท าการฝึกซอ้ม 
 2.2 เพ่ือแกไ้ขปัญหาในเร่ืองเทคนิคการบรรเลงท่ีพบในระหว่างการฝึกซอ้ม 
 2.3 เพ่ือสร้างแบบฝึกหัดจากการวิเคราะห์ศึกษาบทเพลงและน ามาฝึกซอ้มให้เหมาะสมกบัผูว้ิจยั 
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3. การด าเนินการวจิัย 

3.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.1.1 บทเพลง เพรลูดแอนด์ฟิวก์ในบันไดเสียงดีเมเจอร์ หมายเลข 874 เล่ม 2 ผูว้ิจัยเก็บข้อมูลประวัติ

ผูป้ระพนัธ์และรูปแบบดนตรีท่ีปรากฏในบทประพนัธ์ต่างๆ จากหนังสือ  วรรณกรรมเพลงเปียโน 1 เขียนโดยปานใจ 
จุฬาฟันธุ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์โปรเจคกูเตนเบิร์กเขียนโดยโฟเคิลและเทอรี  (The Project Gutenberg EBook of 
Johann Sebastian Bach, Johann Nikolaus Forkel and Charles Sanford Terry) และวารสารดนตรีบทเพลงชุดเวลเทมเพ
อดคลาเวียร์ วิธีการบรรเลงและกระบวนแบบของเพรลูด เขียนโดยลาลิซา (Bach’s Well-Tempered Clavier : 
Pedagogical Approaches and Different Styles of Prelude, Larissa Paggioli De Carvalho) หนังสือ  ดิอาร์ทออฟฟิวก์
เขียนโดยเคอร์แมน (The Art of Fugue, Kerman) 

3.1.2 บทเพลง เปียโนโซนาตาในบันไดเสียงอีแฟล็ตเมเจอร์ หมายเลข 1 ล าดับท่ี 27 ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลประวติั
ผูป้ระพนัธ์และกระบวนแบบเปียโนโซนาตายุคคลาสิคท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนแบบดนตรีของเบโทเฟน รวมไปถึง
เทคนิคการบรรเลงเปียโน เร่ืองจงัหวะท่ีเหมาะสมและการใชเ้พเดิลจากวิทยานิพนธ์ เขียนโดยเดอรี คาริดิส และบลู
มเบิร์ก (Dimitris Karydis, Chelsea Bloomberg) หนังสือ เบโทเฟนโซนาตา เขียนโดยโรเซน (Charles Rosen) และ
วารสารดนตรีเขียนโดยโรเซนบลูม (Pedaling the Piano: A Brief Survey from the Eighteenth Century to the Present, 
Rosenblum) 

3.1.3 บทเพลง เอทูดหมายเลข 1 ในบันไดเสียงซีเมเจอร์ (Pour cinq doigts “D’aprés Monsieur Czerny”) 
ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลประวติัผูป้ระพนัธ์และกระบวนแบบการบรรเลงเปียโนส าเนียงฝร่ังเศสโดยเฉพาะแบบเดอบูสซี และ
ผลงานท่ีอิทธิพลต่อการประพนัธ์เอทูดจากวิทยานิพนธ์เร่ืองการแสดงเอทูดทั้ง 12 บทของเดอบูซี เขียนโดยเซยไ์ฟรด์ 
(Seyfried) บทความจากวารสารบทวิจารณ์หนังสือเร่ืองการขโมยจงัหวะโดยริชาร์ด ฮดัสัน (Richard Hudson) เขียน
โดย บาตอน ฮดัสัน (Barton Hudson) และหนังสือชีวประวติัและวรรณกรรมเปียโนของเดอบูซีเขียนโดยซินเดอร์  
(Synder)  

3.2   การวิเคราะห์บทเพลงเพ่ือการฝึกซอ้ม 
 3.2.1. วิเคราะห์บทเพลงโดยใชโ้นต้จากส านกัพิมพต่์อไปน้ี 
  3.2.1.1 เพลง เพรลูดแอนด์ฟิวก์ในบันไดเสียงดีเมเจอร์ หมายเลข 874 เล่ม 2 ส านกัพิมพบ์าเรนไรท์
เทอร์ เวอลาก (Bärenreiter-Verlag) 
  3.2.1.2 เพลง เปียโนโซนาตา หมายเลข 1 ล  าดับท่ี 27 ในบันไดเสียงอีแฟล็ตเมเจอร์ส านักพิมพ์
โดเวอร์ (Dover Publications) 
  3.2.1.3 เพลง เอทูดหมายเลข 1 ในบันไดเสียงซีเมเจอร์ส านกัพิมพโ์ดเวอร์ 
 3.2.2 เลือกใช้น้ิวท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากประโยคจากบทเพลงท่ีผู ้วิจัยแบ่งวรรคตอนตาม
เห็นสมควร เพ่ือหารูปแบบน้ิวและท่อนท่ียากท่ีตอ้งการน ามาเป็นแบบฝึกหดัดงัแนวคิดดงัน้ี 

  3.2.2.1 แนวคิดและวิธีการฝึกซ้อมบทเพลงท านองสอดประสานโดย คาร์ล ฟิลิป เอมมานู
แอล บาค (C.P.E. Bach) 
  3.2.2.2 เทคนิคการฝึกซ้อมเปียโนดว้ยการท าการแปรจงัหวะ (Variation Rhythm) 
  3.2.2.3 เทคนิคการฝึกซ้อมส าหรับรูปแบบการวางมือแบบ 5 น้ิว 
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  3.2.2.4 จดบนัทึกน้ิว แบ่งประโยค จดบนัทึกท่อนท่ีน ามาแยกซ้อมเฉพาะเทคนิคนั้นๆ และ
ท าสญัลกัษณ์ส าหรับการซ้อมในคร้ังต่อมา 
 3.2.3 วิเคราะห์หากระบวนแบบตามแต่ละนกัประพนัธ์ 
  3.2.3.1 กระบวนแบบการบรรเลงบทเพลงส าหรับคียบ์อร์ดในยคุบาโรก ไดแ้ก่ บทเพลงท่ีมี
การใชท้ านองสอดประสาน บทเพลงตน้ร า การฝึกซ้อมทีละแนวเสียง การฝึกซ้อมการขอยืมน้ิว การฝึกซ้อม
ลกัษณะเสียง การฝึกซ้อมความเขม้เสียง และการแบ่งประโยคซ้อม 
  3.2.3.2 กระบวนแบบเปียโนโซนาตาในยุคคลาสสิก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทเพลงของเบ
โทเฟน และเทคนิคพ้ืนฐานส าหรับการบรรเลงเปียโนไดแ้ก่ การฝึกการไล่บนัไดเสียง คอร์ดแตก อาร์เปโจ การ
ฝึกการท าลกัษณะเสียงและความเขม้เสียง การซ้อมกบัเคร่ืองจบัจงัหวะ  

3.2.3.3 กระบวนแบบและวิธีการบรรเลงเทคนิคเปียโนฝร่ังเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระบวนแบบการบรรเลงเปียโนของเดอบูสซี การยกขอ้มือสูง การควบคุมโทนเสียง การใชน้ิ้วทั้ง 5 ดว้ยปลาย
น้ิว การเล่นคอร์ดแตก และการไล่บนัไดเสียงโดยใชล้กัษณะเสียงต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นบทเพลง 

3.2.4 ทดลองปฏิบติักบับทเพลงจริง 
3.3   น าเสนอผลการวิเคราะห์ 

 3.3.1 หลงัจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ศึกษา และท าการฝึกซ้อม ระหว่างการศึกษาปริญญาโทท่ีวิทยาลัย
ดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต ผูว้ิจยัไดท้  าการแสดงบทเพลงดงักล่าวโดยการจดัการแสดงเด่ียว Graduate Piano Recital 
เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561   
 3.3.2 จดัท าวิทยานิพนธ์หลงัจากการแสดง ท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลจากการจดบนัทึกการฝึกซอ้ม 

 
4. ผลการวจิัย 

4.1 บทเพลง เพรลูดแอนด์ฟิวก์ในบันไดเสียงดีเมเจอร์ หมายเลข 874 เล่ม 2 
 1) จงัหวะ 

ในเพรลูด การซอ้มจงัหวะให้แม่นย  าและการแบ่งออกเป็นจงัหวะยอ่ยและละเอียด จะช่วยให้ฝึกซอ้มได้
ง่ายข้ึน ผูว้ิจยัน าจงัหวะผสมระหว่าง 4/4 และ 12/8 มาท าให้เท่ากนั ผูว้ิจยัเร่ิมซอ้มโดยใชจ้งัหวะ 12/8 โดยนับ QURR  
เท่ากบั Q. และห้องท่ีเป็นอตัราจงัหวะธรรมดา ให้ Q มีค่าความยาวเท่ากบั Q.ระหว่างการฝึกซ้อม ในอีกทางหน่ึง  
Q.= Q ผูว้ิจยัจึงใชเ้คร่ืองก าหนดจงัหวะ เท่ากบัการนบั 4/4 โดยก าหนดให้โนต้ Q = 60 หรือในเพลงน้ี Q.= 60    
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 ตวัอยา่ง 4.1 เพรลูด ห้องท่ี 1-6 แสดงถึงการนบัจงัหวะแบบธรรมดา (Simple Time) 

  
 ส าหรับ ฟิวก์ การฝึกซอ้มชา้ทีละประโยคโดยใชเ้คร่ืองจบัจงัหวะ ช่วยให้สามารถจดจ าและบรรเลงไดค้ล่อง
เร็วข้ึนกว่าการซอ้มโดยไม่มีการก าหนดความเร็ว  
 2) การฝึกซอ้มน้ิวและแนวทางการเลือกใชน้ิ้ว 

การเลือกใชน้ิ้วมีความจ าเป็นต่อการซอ้มท่อนยาก ผูว้ิจยัไดเ้ขียนน้ิวท่ีจะใชโ้ดยละเอียดเพ่ือน ามาท าการ
ซ้อมประโยคท่ีมีความยาวต่อเน่ือง และประโยคน าเสนอทั้งท านองหลกัท่ีถูกเสนอทีละแนวและหลายแนวพร้อมกนั 
ตอ้งมีการจดบนัทึกอยา่งละเอียดเน่ืองจากบางท่อนมีการขอยมืน้ิวอยูบ่่อยคร้ัง  
 ตวัอยา่ง 4.2 ฟิวก์ ห้องท่ี 1-10 แสดงท านองหลกัและการเลือกใชน้ิ้วในท่อนแรกของบทเพลง 
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การฝึกซอ้มโดยใชน้ิ้วตามท่ีจดบนัทึกทุกคร้ังและแบ่งซอ้มเป็นท่อนสั้นๆ จะช่วยให้จ  าน้ิวไดง่้ายข้ึนและ
ช่วยลดภาระในการฝึกซอ้ม ท าให้บรรเลงบทเพลงไดโ้ดยง่าย และสามารถใส่ลกัษณะของเสียงและความเขม้เสียงใน
ขณะท่ีฝึกซอ้มเป็นท่อนสั้นๆ ได ้ 
 3) การแกปั้ญหาการเล่นไม่เรียบ 

ส าหรับท่อนท่ีมีควมซับซ้อนในการเลือกใชน้ิ้ว ไดแ้ก่ประโยคท่ีมีความยาวต่อเน่ือง มีความเร็วเป็น
พิเศษ ท่อนท่ีลกัษณะเสียงมีการเปล่ียนแปลงบ่อยคร้ัง รวมไปถึงท่อนท่ีเป็นลกัษณะห้วงท านอง (sequence) การไล่
บนัไดเสียงท่ีมีความต่อเน่ือง ผูว้ิจยัใชก้ารแปรจงัหวะ (variation rhythm) หลายรูปแบบ ท าเป็นแบบฝึกหัดส าหรับซอ้ม
ก่อนการซ้อมบทเพลง ทั้งน้ี การฝึกซ้อมตอ้งรวมไปถึงการท าความเขม้เสียงและลกัษณะเสียงดว้ย วิธีการน้ีช่วยให้
สามารถบรรเลงแต่ละท่อนไดเ้รียบข้ึน ไดย้นิจงัหวะชดัเจนมากข้ึน และความคุมการถ่ายเทน ้าหนกัน้ิวไดง่้ายข้ึน  

4.2 บทเพลง เปียโนโซนาตาในบันไดเสียงอีแฟล็ตเมเจอร์ ล าดับที ่27 หมายเลข 1 
 1) การซอ้มการไล่บนัไดเสียงและอาร์เปโจ 

ประโยคเพลงส่วนมากเป็นการไล่บนัไดเสียง อาร์เปโจ คอร์ดแตก และคอร์ดแท่ง ท่ีเป็นลักษณะห้วง
ท านองท่ีมีความต่อเน่ือง มกัจะมีการใชน้ิ้วต่างกนัข้ึนอยูก่บัรูปแบบโนต้และเลือกใชน้ิ้ว ท่อนท่ีเป็นลกัษณะเมเจอร์และ
ไมเนอร์ หรือท่อนท่ีมีการ  จะมีการใชน้ิ้วต่างกนั เคร่ืองหมาย # หรือเคร่ืองหมาย b มีผลต่อการเลือกใชน้ิ้วการซอ้ม
การไล่บนัไดเสียง 4 ช่วงคู่แปด (4 octaves) ในบนัไดเสียงหลกัท่ีพบในบทเพลง เช่น บนัไดเสียงโทนิก โดมินนัท ์ซบั
โดมินันท ์และ กุญแจเสียงไมเนอร์ร่วม (relative minor) ทั้งฮาร์โมนิกและเมโลดิก ช่วยให้สามารถเลือกใชน้ิ้วไดง่้าย
ข้ึน และบรรเลงไดเ้รียบข้ึน และการน าท่อนท่ีเป็นห้วงท านองต่อเน่ืองมาท าเป็นแบบฝึกหัดคลา้ยการฝึกซ้อมการไล่
บนัไดเสียง จึงท าให้ง่ายต่อการซอ้ม เช่นดียวกนั 
 2) การแบ่งประโยคส าหรับการซอ้ม 

ส าหรับท่อนเพลงท่ีมีความยาวต่อเน่ือง ผูว้ิจยัแบ่งออกเป็นประโยคย่อยตามลกัษณะกลุ่มโน้ต แต่ละ
ท่อนสามารถน ามาปรับใชเ้ป็นแบบฝึกหัดส าหรับการฝึกซอ้มเทคนิคมาท าเป็นแบบฝึกหัดโดยเพ่ิมเทคนิคท่ีตอ้งการ 
ไดแ้ก่ การท าลกัษณะเสียงสตคัคาโต (staccato) และสตคัคาติสสิโม (Staccatissimo) การท าความเขม้ของเสียง มีการ
แบ่งประโยคโดยการวิเคราะห์ตามคอร์ด และท านองหลกั รวมไปถึงการซอ้มประโยคท่ีประกอบดว้ยโนต้ประดบั เพ่ือ
ท าการแปรจงัหวะ หรือจดักลุ่มโนต้ส าหรับการซอ้ม  
 3) การแปรจงัหวะ (variation rhythmic) 

การแปรจงัหวะสามารถช่วยให้ประโยคแต่ละประโยคเรียบล่ืนข้ึน ช่วยการจ าน้ิว จ  าคอร์ด และคู่เสียง
ของแต่ละกลุ่มได ้นอกจากการเล่นไดง่้ายข้ึน ยงัสามารถน ามาใชแ้กไ้ขเร่ืองความแม่นย  าของยา้ยท่ีมือฉับพลนัขณะ
บรรเลง แนวคิดการแปรจงัหวะน้ีสามารถน ามาใชไ้ดก้บัการซอ้มเป็นกลุ่มโนต้ไดเ้ช่นกนั  
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 ตวัอยา่ง 4.3 เปียโนโซนาตา ท่อน Allegro ห้องท่ี 37-44 แสดงการแบ่งประโยคเพ่ือท าการแปรจงัหวะ 

 I 

 II 

  
 
III 

  
4.3 บทเพลง เอทูด ในบันไดเสียงซีเมเจอร์ หมายเลข 1 “ดัพแพร เมอซิเออ เชอร์นี” 

 1) การซอ้มการเคล่ือนไหว น้ิวทั้ง 5  
บทเพลงน้ีเน้นความอิสระของการใชน้ิ้วทั้งห้า ทั้งในรูปแบบการไล่บนัไดเสียงท่ีใชโ้นต้ 5 ตวั โดยไม่

หมุนน้ิว ทั้งการเล่นบนคียสี์ขาวทั้งหมดและสีด าทั้งหมดพร้อมกบัการท าความเขม้เสียง การท าลกัษณะของเสียงท่ีมี
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ความสัมพนัธ์กนัระหว่างซ้ายและขวา การน าท่อนท านองหลกัของบทเพลงมาซ้อมให้เรียบ และเน้นการบรรเลงได้
ลกัษณะเสียงแบบเปียโนฝร่ังเศสตามแนวคิดของเดอบูสซี ผูว้ิจยัใชก้ารซอ้มทีละมือโดยใชว้ิธีการบรรเลงดว้ยการวาง
ขอ้มือสูง บรรเลงโดยใชป้ลายน้ิว ไม่โยกขอ้มือข้ึนลง เพ่ือรักษาประโยคให้มีความเข้มของเสียงท่ีเท่ากัน ควบคุม
น ้ าหนักน้ิวให้กดไดเ้สียงท่ีค่อนขา้งเท่ากนั และสามารถเพ่ิมเติมน ้ าหนักไดต้ามท่ีเคร่ืองหมายก าหนดความเขม้ของ
เสียงท่ีไดร้ะบุไว ้
 ตวัอยา่ง 4.4 ห้องท่ี 1-6 ท านองหลกัท่ีใชน้ิ้วทั้งห้าโดยไม่มีการหมุนน้ิวและตอ้งใชก้ารวางขอ้มือสูง 

  
 2) การใชโ้ทนเสียงหลากหลาย 

บทเพลงน้ีผูว้ิจยัแบ่งท่อนเพลงส าหรับการซอ้มโดยพิจารณาจากท่อนเพลงท่ีมีรูปแบบโน้ตท่ีต่างกนั มา
แยกออกเป็นท่อนสั้นๆ เพ่ือท าเป็นแบบฝึกหัดในการฝึกซอ้ม เช่น ซอ้มท่อนท่ีมีความเร็วต่างกนัหรือท่อนท่ีมีการขโมย
จงัหวะกบัเคร่ืองจบัจงัหวะ โดยก าหนดความเร็วให้ต่างกนัในแต่ละรอบท่ีซ้อม และน ามาปรับใชใ้นการซ้อมจริงทั้ง
เพลง ในบทเพเลงน้ี แต่ละท่อนมีการใชโ้ทนเสียงท่ีหลากหลาย และมีจงัหวะท่ีเปล่ียนไปมาอยูต่ลอดเวลา ลกัษณะของ
ท านองประสานมีการใชค้อร์ดแตก และการใชค้อร์ดแท่งในจงัหวะขดั ท านองหลกัมีการเนน้เสียงท่ีอยูใ่นจงัหวะขดัอยู่
บ่อยคร้ัง ซ่ึงมีผลต่อการฝึกซอ้มโทนเสียง ผูว้ิจยัจึงฝึกซอ้มโทนเสียงไดแ้ก่ โทนเสียงท่ีลอย ใชป้ลายน้ิวเพียงอยา่งเดียว 
ไม่ขยบัขอ้มือเพ่ือให้เสียงเรียบและเท่ากนั เสียงดงัฉับพลนั ฝึกซ้อมโดยการใชน้ ้ าหนักจากการโน้มตวัเขา้-ออก หรือ
เสียงดงัและสตคัคาโต ใชเ้พียงปลายน้ิวและการถ่ายแทน ้ าหนักจากร่างกายเป็นตน้ ผูว้ิจยัเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสมกบั
บทเพลงโดยวิเคราะห์การศึกษาจากวิทยานิพนธ์ และหนังสือท่ีใชอ้า้งอิง เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะการประพนัธ์
ของเดอบูซี 
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 ตวัอยา่ง 4.5 ห้องท่ี 32-35 แสดงถึงการขโมยจงัหวะ ความแตกต่างของจงัหวะและความเขม้ของเสียง 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษา ผูว้ิจยัพบว่าการฝึกซ้อมตามกระบวนการศึกษาในหัวขอ้ท่ี 4 สามารถท าให้ผูว้ิจยัสามารถ

บรรเลงบทเพลงและแก้ไขปัญหาได้ตามวตัถุประสงค์ เพ่ือหาวิธีการฝึกซ้อมโดยการน าท่อนเพลงท่ียากมาท าการ
ฝึกซ้อม เพ่ือแกไ้ขปัญหาในเร่ืองเทคนิคการบรรเลงท่ีพบในระหว่างการฝึกซ้อม และเพ่ือสร้างแบบฝึกหัดจากการ
วิเคราะห์ศึกษาบทเพลงและน ามาฝึกซอ้มให้เหมาะสมกบัผูว้ิจยั วิธีการฝึกซอ้มเปียโนของแต่ละคนมีความแตกต่างกนั 
ข้ึนอยู่กบัความถนัด เร่ืองท่ีสนใจ และวิธีการฝึกซ้อม การศึกษาบทเพลง 3 บทน้ี อาจพบวิธีการซ้อมอ่ืนๆ ท่ีสามารถ
ฝึกซอ้มไดน้อกเหนือจากท่ีผูว้ิจยัไดน้ าเสนอ แนวทางท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาและทดลองมาน้ีใชไ้ดดี้กบัผูว้ิจยั และตวัอยา่งใน
บทความน้ีเป็นเพียงบางตัวอย่างจากวิทยานิพนธ์ ท่ีผูว้ิจัยน ามาเผยแพร่ให้ผูท่ี้สนใจน าไปศึกษาต่อ น าไปปรับใช้ 
ร่วมกบัหาความรู้จากวิธีการซอ้มท่ีตนเองเขา้ใจและสามารถฝึกฝนเองไดค้วบคู่ไปกบัการเรียนในห้องเรียนและอ่ืนๆ  
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บทคดัย่อ 
การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิเคราะห์บทประพนัธ์เพลง ดีพอิมเพรสชัน ของวานิช โปตะวนิช เพ่ือ

ศึกษาวิธีการน าแนวท านองจากบทเพลง ลาวสมเดจ็ มาใชใ้นการประพนัธ์ โดยมีขอบเขตในการศึกษาคือการวิเคราะห์
วิธีการพฒันาแนวท านอง ผลการศึกษาพบว่าบทเพลง  ดีพอิมเพรสชัน มีโครงสร้างเป็นท านองหลกัและการปรับ
ท านอง มีการน าท านองในช่วงตน้ของเพลง    ลาวสมเด็จ โมทีฟ และส่วนย่อยโมทีฟมาใชใ้นการปรับท านองด้วย
วิธีการปรับค่าความยาวจงัหวะ การเพ่ิมโน้ต การตดัโน้ต การขยายส่วนจงัหวะ การปรับอตัราจงัหวะ การปรับอตัรา
ความเร็ว การยา้ยกุญแจเสียง และการยา้ยแนวท านองเพ่ือเปล่ียนสีสันเสียง  รวมทั้งมีเทคนิคการคดัท านอง โดยมี
ท านองหลกั (เพลงลาวสมเดจ็) ปรากฏในช่วงทา้ยของบทเพลง 
ค าส าคญั:  ดีพอิมเพรสชัน, ลาวสมเด็จ, วานิช โปตะวนิช, การปรับท านอง 

 
ABSTRACT 

This study aims to analyze Deep Impression, a composition of Vanich Potavanich. It mainly focuses on the 
melodic development technique. According to this study, the main idea of this composition comes from a traditional 
Thai tune, Loas-Somdej. The main idea has been transformed throughout the piece but it is fully revealed at the end 
of the piece. The elements used in this composition are made by the beginning of Laos Somdej, motive and fragments. 
In addition, the melody of Deep Impression has been developed by various techniques; such as, embellishments, 
ornamentation, augmentation, diminuation, meter change, modulation, register transposition, and music quotation.  
Keywords:  DEEP IMPRESSION, LAOS SOMDEJ, VANICH POTAVANICH,  
THEMATIC TRANSFORMATION 
 
1. บทน า 

ปัจจุบนันักประพนัธ์เพลงชาวไทยนิยมน าท านองเพลงไทยมาเป็นส่วนหน่ึงของบทประพนัธ์ โดยการ
ประยกุตเ์ขา้กบัวงดนตรีตะวนัตก ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าการศึกษาวิธีการประพนัธ์เพลงดงักล่าวจะท าให้ไดอ้งคค์วามรู้ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อทั้งวงการดนตรีไทยและดนตรีสากล ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาบทเพลง ดีพอิมเพรสชัน ของวานิช โป
ตะวนิช ซ่ึงเป็นนกัประพนัธ์ชาวไทยท่ีไดน้ าท านองหลกัจากเพลง  ลาวสมเดจ็ มาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการประพนัธ์ โดย
เพลง ดีพอิมเพรสชัน ถือเป็นเพลงท่ีมีคุณค่าท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมดนตรี
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ไทยและสากลของผูป้ระพนัธ์ไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งน้ี ผูว้ิจยัจะน าแนวคิดการวิเคราะห์ตามแบบแผนดั้งเดิม (Traditional 
Harmony) มาใช้ส าหรับการอธิบายลักษณะทางดนตรีของเพลง  ดีพอิมเพรสชัน  เน่ืองจากผูว้ิจัยเห็นว่ามีความ
สอดคลอ้งกบัค าอธิบายเร่ืองดนตรีระบบอิงกุญแจเสียงของวิบูลย์ ตระกูลฮุน้ (2558, น.11) ท่ีไดใ้ห้ค  าอธิบายว่าเป็น
ระบบท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบนัไดเสียงเมเจอร์–ไมเนอร์ โดยให้ความส าคญักบัโนต้หลกัตวัใดตวัหน่ึงท่ีเรียกว่า โนต้โท
นิกหรือศูนยก์ลางเสียง หรือคอร์ดหลกั ท่ีเรียกว่าคอร์ดโทนิกของช่วงเวลาหน่ึงขณะนั้น โดยโน้ตหรือคอร์ดหลกัน้ีมี
ความสัมพนัธ์ภายในกุญแจเสียงนั้น ๆ รวมถึงวิธีการประสานเสียงเหล่าน้ีเป็นวิธีการแบบดั้งเดิม สอดคลอ้งกบัท่ีผูว้ิจยั
วิเคราะห์ในเบ้ืองตน้แลว้พบว่าเพลง ดีพอิมเพรสชัน มีลกัษณะเป็นดนตรีระบบอิงกุญแจเสียง (Tonality) ผูว้ิจยัหวงัว่า
การศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการทฤษฎีดนตรี และเป็นแนวทางให้แก่นักประพนัธ์หรือนักทฤษฎี
ดนตรีท่ีสนใจต่อไป       
 
2. ขอบเขตของการวจิัย 

วิเคราะห์แนวคิดวิธีการพฒันาท านองเพลง ดีพอิมเพรสชัน ท่ีใชท้  านองหลกัจากโน้ตเพลง ลาวสมเด็จ ซ่ึง
ผูป้ระพนัธ์ไดถ้อดโนต้และบนัทึกโนต้ตามแบบสากลดว้ยตวัผูป้ระพนัธ์เอง 
 
3. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาวิธีการน าแนวท านองจากบทเพลงไทย (ลาวสมเดจ็) มาใชใ้นการประพนัธ์บทเพลงดีพอิมเพรสชัน 
 
4. ข้อตกลงเบ้ืองต้น 

4.1 โนต้ตน้ฉบบัท่ีใชส้ าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นโนต้บทประพนัธ์เพลง ดีพอิมเพรสชัน (Deep Impression: 
Symphonic Poem on Theme of “Lao-Somdej”) ฉบบัส าหรับวงออร์เคสตรา ซ่ึงผูว้ิจยัไดรั้บจากผูป้ระพนัธ์โดยตรง 

4.2 ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์โน้ตเพลงท่ีเป็นวตัถุดิบการประพนัธ์ โดยใชโ้น้ตเพลง  ลาวสมเด็จ ท่ีผูป้ระพนัธ์ถอด
โนต้และบนัทึกตามหลกัสากลเท่านั้น 

4.3 การศึกษาคร้ังน้ีมิไดมี้วตัถุประสงค์ท่ีจะท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบโนต้เพลงลาวสมเดจ็ ตามแบบฉบบั
ของไทยกบัโนต้ท่ีบนัทึกโดยผูป้ระพนัธ์เพลง  

4.4 ผูว้ิจยัจะใชแ้นวคิดการวิเคราะห์ตามแบบแผนดั้งเดิมในการวิเคราะห์บทประพนัธ์เพลง  
4.5 ค าศพัท ์การทบัศพัทแ์ละความหมายของศพัทท์างดนตรีส่วนใหญ่อา้งอิงจากหนงัสือพจนานุกรมศัพท์ดุริ

ยางคศิลป์ พิมพค์ร้ังท่ี 3 (2552) โดยศาสตราจารย ์ดร.ณชัชา พนัธุ์เจริญ 
4.6  เน่ืองจากเพลง ดีพอิมเพรสชัน เป็นเพลงส าหรับวงออร์เคสตรา ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดว้ิเคราะห์หาท านอง

ตามแนวเคร่ืองดนตรีต่าง ๆ จากนั้นจึงไดร้วมโน้ตเป็นแนวเดียว และปรับเสียง (Transposing Score) ให้อยู่ในระดบั
เดียวกนัเพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห์  
 
 
5. นิยามศัพท์ 
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5.1 ท านองเพลง ลาวสมเด็จ  หมายถึง ท านองเพลง ลาวสมเด็จ ท่ีผูป้ระพนัธ์ถอดโน้ตและบนัทึกโน้ตตาม
แบบสากลดว้ยตวัผูป้ระพนัธ์เอง 

5.2 โมทีฟ (Motive) หมายถึง ความคิดหลกัดา้นท านองหรือจงัหวะท่ีมีลกัษณะเป็นกลุ่มโนต้จากท านองเพลง 
ลาวสมเดจ็ 

5.3 ส่วนยอ่ยโมทีฟ (Fragmentation) หมายถึง ส่วนยอ่ยของกลุ่มโนต้ (โมทีฟ) จากท านองเพลง ลาวสมเดจ็ 
 
6. การด าเนินการวจิัย 

6.1 รวบรวมข้อมูลจากการสืบค้นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ รวมทั้งส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือหาขอ้มูลของเพลง ดีพอิมเพรสชัน และเพลง ลาวสมเดจ็ รวมทั้งขอ้มูลของผูป้ระพนัธ์บทเพลง แลว้
วิเคราะห์เพลง ดีพอิมเพรสชัน โดยสังเขปเพ่ือก าหนดแนวทางการศึกษาทฤษฎีดนตรีท่ีจะน ามาใชอ้ธิบาย  
 6.2 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประพนัธ์โดยใชว้ตัถุดิบจากเพลงไทยและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเทคนิคในการปรับท านอง 
 6.3 เน่ืองจากเพลง ดีพอิมเพรสชัน เป็นเพลงส าหรับวงออร์เคสตรา ผูว้ิจยัจึงไดร้วมโน้ตเป็นแนวเดียวเพ่ือ
ความสะดวกในการวิเคราะห์ท านอง หลงัจากนั้นจึงวิเคราะห์บทประพนัธ์เพลงดีพอิมเพรสชัน ตามวตัถุประสงค์ของ
การวิจยั คือ วิเคราะห์แนวคิดวิธีการพฒันาแนวท านอง รวมทั้งประเด็นแวดลอ้มอ่ืน ๆ  
 6.4 น าเสนอผลการวิจยั เก่ียวกบัโครงสร้างของบทเพลง เทคนิคการปรับท านอง และประเด็นแวดลอ้มอ่ืน ๆ 
โดยเขียนอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งโน้ตเพลงประกอบ รวมทั้งใชต้ารางน าเสนอขอ้มูลตามความเหมาะสม จากนั้นสรุป
ผลการวิจยัและอภิปรายผล รวมทั้งขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการศึกษาบทประพนัธ์ 
 
7. สรุปผลการวจิัยและอภปิรายผล 

เพลง ดีพอิมเพรสชัน มีความยาวประมาณ 13 นาที มีทั้งหมด 223 ห้อง ผูว้ิจยัพบว่ามีโครงสร้างเป็นท านอง
หลกัและการปรับท านอง (Theme and Transformation) ท  านองหลกัคือเพลงลาวสมเดจ็ ท่ีผูป้ระพนัธ์ไดถ้อดโน้ตและ
บนัทึกโนต้ตามแบบสากลดว้ยตวัเอง  

จากการวิเคราะห์พบว่ามีการใชท้  านองเพลง ลาวสมเดจ็ บางส่วนเป็นวตัถุดิบในการปรับท านอง ไดแ้ก่ กลุ่ม
ของโมทีฟและส่วนยอ่ยโมทีฟ ซ่ึงผูว้ิจยัก  าหนดช่ือเป็นโมทีฟ x โมทีฟ y โมทีฟ z และส่วนยอ่ยโมทีฟ x ตามล าดบั ดงั
รูปท่ี 1 นอกจากน้ียงัพบการใชท้  านองในช่วงตน้ของเพลง ลาวสมเดจ็ ตั้งแต่ห้องท่ี 141-146 ดงัรูปท่ี 2  
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รูปท่ี 1 โมทีฟและส่วนยอ่ยโมทีฟท่ีถูกใชเ้ป็นวตัถุดิบการประพนัธ์ 
 

 
 

รูปท่ี 2 ท านองช่วงตน้ของเพลง ลาวสมเดจ็ ท่ีถูกใชเ้ป็นวตัถุดิบในการประพนัธ์ (ห้องท่ี 141-146) 
 

ผูว้ิจยัวิเคราะห์เพลง ดีพอิมเพรสชัน และแบ่งโครงสร้างจากลกัษณะท านองท่ีพบ จากนั้นก าหนดช่ือท านอง
เป็น a, b, c, a' และ b' เพ่ือสะดวกในการวิเคราะห์ การพิจารณาท านองท่ีเกิดข้ึนท าให้ผูว้ิจยัพบว่ามีการปรับท านอง
ทั้งหมด 7 คร้ัง ในห้องท่ี 5-140 นอกจากน้ียงัมีส่วนประกอบอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ บทน า (ห้องท่ี 1-4) ท านองเพลง ลาวสมเดจ็ 
(ห้องท่ี 141-210) และช่วงหางเพลง (ห้องท่ี 211-223) โดยแต่ละส่วนจะมีช่วงเช่ือม (Transition) หรือ ช่วงเช่ือมสั้น 
(Bridge) ปรากฏอยู ่

146 

โมทฟี X 

โมทฟี z 

ส่วนย่อยโมทฟี X 

โมทฟี z โมทฟี z 

โมทฟี z 

โมทฟี z 

โมทฟี y 

164 
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เม่ือพิจารณาท านอง a, b, c, a' และ b' แลว้พบว่าแต่ละท านองมีการใชว้ตัถุดิบเพียงบางส่วนของเพลง  ลาว
สมเด็จ ในการปรับท านอง ไดแ้ก่ โมทีฟ ส่วนย่อยโมทีฟ และท านองช่วงตน้ของเพลง  ลาวสมเด็จ ดงัสรุปโครงสร้าง
และวตัถุดิบท่ีใชใ้นการปรับท านองไวใ้นตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 สรุปโครงสร้างและวตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นการปรับท านอง 

การปรับท านอง หอ้ง วตัถุดิบท่ีใช ้
บทน า 1-4 ส่วนยอ่ยโมทีฟ x 

ปรับคร้ังท่ี 1 
(ท านอง a) 

5-12 ท านองช่วงตน้ของเพลง ลาวสมเดจ็ 
12-15 

(ช่วงเช่ือมสั้น) 
โมทีฟ z 

ปรับคร้ังท่ี 2 
(ท านอง b) 

16-19 ท านองช่วงตน้ของเพลง ลาวสมเดจ็ 
20-25 ท านองเดิมจากหอ้งท่ี 16-19 

ปรับคร้ังท่ี 3 
(ท านอง a) 

26-33 ท านองเดิมจากหอ้งท่ี 5-12 
33-34 

(ช่วงเช่ือมสั้น) 
โมทีฟ x 

ปรับคร้ังท่ี 4 
(ท านอง c) 

35-38 โมทีฟ x 
39-42 ท านองเดิมจากหอ้งท่ี 35-38 

43-62 
(ช่วงเช่ือม) 

โมทีฟ x 
ท านองช่วงตน้ของเพลง ลาวสมเดจ็  

ส่วนยอ่ยโมทีฟ x  
โมทีฟ x  

ปรับคร้ังท่ี 5 
(ท านอง a’) 

63-71 ท านองช่วงตน้ของเพลง ลาวสมเดจ็ 
71-72 

(ช่วงเช่ือมสั้น) 
โมทีฟ z 

73-81 ท านองเดิมจากหอ้งท่ี 63-71 

ปรับคร้ังท่ี 6 
(ท านอง b’) 

86-93 ท านองเดิมจากหอ้งท่ี 16-19 
94-101 ท านองเดิมจากหอ้งท่ี 86-93 
103-111 ท านองเดิมจากหอ้งท่ี 94-101 
112-115 ท านองเดิมจากหอ้งท่ี 16-19 

ปรับคร้ังท่ี 7 
(โมทีฟและส่วนยอ่ยโมทีฟ) 

117-140 โมทีฟ x, y และส่วนยอ่ยโมทีฟ x 

ท านองเพลง ลาวสมเดจ็ 
(ท านองหลกั) 

141-164 ท านองเพลง ลาวสมเดจ็ 
164-187 
(ช่วงเช่ือม) 

โมทีฟ x และส่วนยอ่ยโมทีฟ x 

188-210 ท านองเพลง ลาวสมเดจ็ 
หางเพลง 211-223 โนต้ตวัสุดทา้ยจากท านองเพลง ลาวสมเดจ็ 
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จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดว้่าเพลง ดีพอิมเพรสชัน มีการใชว้ตัถุดิบเพียงบางส่วนของเพลง ลาวสมเดจ็ มาใชใ้น
การปรับท านอง โดยใชเ้ทคนิคการปรับค่าความยาวจงัหวะ การเพ่ิมโน้ต การตดัโน้ต การขยายส่วนจงัหวะ การปรับ
อตัราจงัหวะ การปรับอตัราความเร็ว การยา้ยกุญแจเสียง และการยา้ยแนวท านองเพ่ือเปล่ียนสีสันของเสียง รวมทั้งยงัมี
เทคนิคการคดัท านองซ่ึงผูว้ิจยัจะยกตวัอยา่งการปรับท านองบางส่วนเพ่ือให้เห็นถึงภาพรวมของเพลง ดงัน้ี 
 ช่วงน า (ห้องที่ 1-4) บทเพลงเร่ิมตน้ดว้ยอตัราจงัหวะ Andante moderato  =c.72 โดยการปรับในช่วงน า
ผูว้ิจยัพบว่ามีน าส่วนยอ่ยโมทีฟ x มาปรับเปล่ียนค่าความยาวจงัหวะ เกิดเป็นช่วงน าซ่ึงมีลกัษณะเป็นโน้ตสามตวัท่ีไล่
โนต้ A-C-D ข้ึน ในห้องท่ี 2 จากนั้นห้องท่ี 3 มีการซ ้ าโนต้ส่วนยอ่ยโมทีฟ x อีกคร้ังในแนวไวบราโฟนและฮาร์ป 
 

 
 

รูปท่ี 3 การปรับท านองช่วงน า (ห้องท่ี 1-4) 
 

ตวัอย่างการปรับท านองคร้ังที ่1  
ท านอง a ห้องท่ี 5-12 มีการน าท านองช่วงตน้ของเพลง ลาวสมเดจ็ มาใช ้พบว่าห้องท่ี 5-10 มีการปรับเปล่ียน

ค่าความยาวจงัหวะโนต้และเพ่ิมโน้ตพร้อมกบัการยา้ยช่วงคู่แปด ยกเวน้โนต้ D และ A สังเกตไดว้่าโนต้ทั้งหมดอยู่ใน
บนัไดเสียงเพนตาโทนิกถือเป็นการใชเ้คา้โครงเดิมของท านองเพลง ลาวสมเดจ็ ดงัรูปท่ี 3  
 

 
 

รูปท่ี 3 ตวัอยา่งการปรับท านอง ห้องท่ี 5-12 
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ตวัอย่างการปรับท านองคร้ังที ่2  
ท านอง b ห้องท่ี 16-19 มีลกัษณะการใชท้  านองช่วงตน้ของเพลง ลาวสมเด็จ ในห้องท่ี 141 จงัหวะท่ี 3 ถึง

ห้องท่ี 144 มาใช ้ซ่ึงเป็นการปรับเปล่ียนโนต้และเพ่ิมโนต้ในบางตวัโดยท านองดงักล่าวจะอยูใ่นแนวกลุ่มเคร่ืองลมไม ้
ไดแ้ก่ ปิกโคโล ฟลูต โอโบและคลาริเน็ต ส่วนห้องท่ี 20-23 เป็นการใชท้  านองเดิมจากห้องท่ี 16-19 แต่เปล่ียนสีสัน
เคร่ืองดนตรี โดยจะอยูใ่นแนวปิกโคโล ฟลูต โอโบ อิงลิชฮอร์น ทรัมเป็ตและไวโอลิน ดงัรูปท่ี 4 
 

 
รูปท่ี 4 ตวัอยา่งการปรับท านอง ห้องท่ี 16-19 

 
ตวัอย่างการปรับท านองคร้ังที ่3  
ท านอง a ห้องท่ี 26-33 มีโน้ตและวิธีการปรับเหมือนกับห้องท่ี 5-12 แต่เพ่ิมการสร้างแนวประสานท่ีมี

ความสัมพนัธ์ขั้นคู่ 4-5 อีกทั้งมีการใช้เทคนิคการเปล่ียนอัตราความเร็ว จาก Andante moderato  = c.72 เป็น A bit 
faster นอกจากน้ีผูป้ระพนัธ์ใชเ้ทคนิคแคนอนร่วมดว้ย ดงัรูปท่ี 5 
 

 
 

รูปท่ี 5 ตวัอยา่งการปรับท านอง ห้องท่ี 26-33 
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ตวัอย่างการปรับท านองคร้ังที ่4  
ท านอง c ห้องท่ี 35-38 เป็นการน าโมทีฟ x มาปรับท านอง ดว้ยการเพ่ิมโน้ตและปรับเปล่ียนค่าความยาว

จงัหวะ ท านองดงักล่าวจะอยู่ในแนวทรัมเป็ตและไวโอลิน ส่วนห้องท่ี 39-42 เป็นการใชท้  านองเดิมจากห้องท่ี 35-38 
แต่มีการเปล่ียนสีสันเคร่ืองดนตรีและมีการเพ่ิมแนวโอโบ อิงลิชฮอร์น คลาริเน็ต ฮอร์น และทรัมเป็ต ดงัรูปท่ี 6 
 

 
 

รูปท่ี 6 การปรับท านอง ห้องท่ี 35-38 
  

ตวัอย่างการปรับท านองคร้ังที ่5 
ท านอง a’ ห้องท่ี 63-71 ปรับท านองมาจากท านองเพลง ลาวสมเด็จ ในช่วงตน้ โดยมีการปรับเปล่ียนโน้ต

บางตวั มีลกัษณะของการบีบกระชั้นท านองท่ีพิจารณาไดจ้ากการแบ่งคร่ึงของเคร่ืองหมายก าหนดจงัหวะและการ
เปล่ียนอตัราจงัหวะในห้องท่ี 70 จากนั้นกลบัเขา้อตัราจงัหวะเดิมในห้องท่ี 71 นอกจากน้ียงัมีการใชโ้มทีฟ z ในห้องท่ี 
70-71 ในการจบท านองเหมือนกบัท านองเพลง ลาวสมเดจ็ ดงัรูปท่ี 7 
 

 
 

รูปท่ี 7 การปรับท านอง ห้องท่ี 63-71 
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ตวัอย่างการปรับท านองคร้ังที ่6  
ท านอง b’ ห้องท่ี 86-93 เป็นการน าท านองห้องท่ี 16-19 มาใชด้ว้ยการปรับเปล่ียนโนต้ โดยอยูใ่นแนวโอโบ

และมีทิศทางการเคล่ือนท่ีเหมือนเดิม ส่วนห้องท่ี 94-101 เป็นการน าท านองห้องท่ี 86-93 มาใชแ้ต่มีการเปล่ียนสีสัน
เคร่ืองดนตรีในแนวโอโบ อิงลิชฮอร์น คลาริเน็ตและไวโอลิน ส่วนห้องท่ี 103-111 เป็นการน าท านองห้องท่ี 94-101 
มาใช ้แต่เปล่ียนกุญแจเสียงจาก Eb เป็น F เป็นการเปล่ียนหน้าท่ีคอร์ด C ในห้องท่ี 102 จงัหวะท่ี 3 ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็น
คอร์ดโดมินนัทร์ะดบัสอง (V/ii) ในกุญแจเสียง Eb ให้เป็นคอร์ดห้า (V) ในกุญแจเสียง F ดงัรูปท่ี 8   
 

 
 

รูปท่ี 8 การปรับท านอง ห้องท่ี 86-93 
 

ตวัอย่างการปรับท านองคร้ังที ่7 
ห้องท่ี 117 – 140 มาจากการปรับท านองโดยใชโ้มทีฟ x และ y ยกตวัอยา่งเช่น ห้องท่ี 118-121 ปรับท านอง

จากโมทีฟ x และโมทีฟ y โดยมีการปรับและเปล่ียนค่าความยาวของโนต้บางตวัและมีการยา้ยช่วงคู่แปด ดงัรูปท่ี 9 
 

 
     

รูปท่ี 9 ตวัอยา่งการปรับท านอง ห้องท่ี 118-121 
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จากผลการวิจยัพบว่ามีลกัษณะการปรับท านองเรียงล าดบัจากส่วนยอ่ยโมทีฟ โมทีฟ และท านองในช่วงตน้
ของเพลง ลาวสมเดจ็ ซ่ึงเป็นการเรียงวตัถุดิบท่ีใชจ้ากส่วนยอ่ยขนาดเล็กไปสู่การใชท้  านองขนาดใหญ่ จนกระทัง่มีการ
เปิดเผยท านองหลกัของเพลง ลาวสมเด็จ ในช่วงทา้ยของบทเพลง นอกจากน้ียงัพบการใชโ้มทีฟ x, y และ z รวมทั้ง
ส่วนยอ่ยโมทีฟ x อยา่งอิสระโดยไม่ไดค้  านึงถึงการเรียงตามท านองเพลง ลาวสมเดจ็ 
 ผูว้ิจยัมีขอ้สังเกตว่า ท  านองท่ีถูกปรับส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ปล่ียนทิศทางการเคล่ือนท่ีจากท านองหลกัไปมากนกั 
อีกทั้งเพลง ดีพอิมเพรสชัน ยงัใชส้มาชิกโนต้ภายในเพลง ลาวสมเดจ็ เป็นส่วนมาก ท าให้เพลง ดีพอิมเพรสชัน ยงัคงมี
เคา้โครงท านองเพลง ลาวสมเด็จ นอกจากน้ีเพลง ดีพอิมเพรสชัน ยงัมีการใชโ้น้ตในบนัไดเสียงเพนตาโทนิก ซ่ึงวีร
ชาติ เปรมานนท ์(2537, น. 4-14) ไดอ้ธิบายถึงบนัไดเสียงเพนตาโทนิกว่าเป็นโครงสร้างของท านองเพลงไทยส่วน
ใหญ่ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความเห็นว่าลกัษณะดงักล่าวมีส่วนท าให้เพลง ดีพอิมเพรสชัน มีส าเนียงของดนตรีไทยแมจ้ะ
บรรเลงดว้ยเคร่ืองดนตรีสากล   

 
8. ข้อเสนอแนะ 

ปัจจุบนัมีนกัประพนัธ์ชาวไทยหลายคนนิยมน าเพลงไทยมาเป็นวตัถุดิบตั้งตน้ในการประพนัธ์ แสดงให้เห็น
ถึงความตอ้งการท่ีจะอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมของไทยควบคู่ไปกับการพฒันาศาสตร์ด้านดนตรีสากล ดงันั้นควรมี
การศึกษาบทประพนัธ์ของนักประพนัธ์คนอ่ืน ๆ  ดว้ยว่ามีการใชเ้ทคนิคการประพนัธ์อย่างไร เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
วงการทฤษฎีดนตรีและการศึกษาดา้นการประพนัธ์บทเพลง นอกจากน้ีควรศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัชีวประวติัและบท
เพลงอ่ืน ๆ ของผูป้ระพนัธ์ ซ่ึงจะท าให้ทราบถึงท่ีมาท่ีไปของแรงบนัดาลใจท่ีผูป้ระพนัธ์เลือกใชว้ตัถุดิบจากเพลงไทย 
ซ่ึงจะมีประโยชน์ต่อการวางแผนสนบัสนุนให้คนรุ่นใหม่สนใจดนตรีไทยมากข้ึน อนัเป็นการช่วยกนัอนุรักษ์มรดก
ของชาติไดอี้กทางหน่ึง   
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ปัจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการและคุณสมบัติของบุคคลที่มีช่ือเสียง ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณศึีกษาแคมเปญกิจกรรม

การส่ือสารการตลาดชุดนักเตะทีมชาติไทย  
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CHARACTERISTICS AFFECTING CONSUMER DECISION ON SPONSOR 
ELECTROLYTE DRINK: STUDY CASE OF THAI FOOTBALL PLAYER MARKETING 

COMMUNICATION CAMPAIGN 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่

สปอนเซอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัการส่ือสารการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือ
แร่สปอนเซอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน โดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี(Frequency)  หาค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(S.D.) ใชส้ถิติเชิงอนุมาน T- Test และ One Way ANOVA และสถิติหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดว้ยวิธี
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาชีพ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และ
กิจกรรมท่ีสนใจ ท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ขณะท่ีปัจจยัการส่ือสารการตลาด พบว่า การประชาสัมพนัธ์ และการโฆษณา มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจยัคุณสมบติัของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง พบว่า ดา้นการ
ยอมรับนับถือ  และดา้นความโดดเด่นท่ีความแตกต่าง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ค าส าคญั:  การส่ือสารการตลาด,คุณสมบติัของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง,การตดัสินใจซ้ือ 

 

ABSTRACT 
The objectives of this research are 1 )  to study personal factors Affecting the decision to buy sponsored 

mineral drinks In Bangkok 2 )  to study marketing communication factors Affecting the decision to buy sponsored 
mineral drinks In Bangkok 3 )  to study the qualifications of famous people Affecting the decision to buy sponsored 
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mineral drinks In Bangkok Collected data from a sample of 400  people By using descriptive statistics such as 
frequency distribution, percentage, percentage, mean and standard deviation using inference T-Test and One Way 
ANOVA and statistics for correlation between variables Multiple Regression Analysis 

The research results, it was found that a Different personal factor include sex, occupation, age, status, 
education level, income and activities that are of interest does not affect the decision to buy sponsored mineral drinks 
Consumers in Bangkok While marketing communication factors found that public relations and advertising had an 
effect on the decision to buy sponsored electrolyte drinks in Bangkok. And the qualifications of the famous person 
found that respect for and the outstandingness that distinguishes affecting the decision to buy sponsored mineral 
drinks In Bangkok with statistical significance at the level of 0.05  
Keywords: Marketing Communication,Celebrity Characteristics,Consumer Decision   
 
1. บทน า 

จากกระแสต่ืนตวัของคนไทยท่ีหันมาให้ความสนใจทางดา้นสุขภาพรวมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริมของ
ภาครัฐก่อให้เกิดความนิยมเล่นกีฬา ออกก าลงักายตามสวนสาธารณะ สนามกีฬา และสถานท่ีออกก าลงักายตามฟิตเน
สต่าง ๆ ท่ีขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั ส่งผลให้ความนิยมในการออกก าลังกาย น้ีแพร่หลายมากข้ึนและได้
กลายเป็นไลฟ์สไตลข์องคนรุ่นใหม่ทั้งหญิงและชาย คนหันมาเล่นกีฬาใส่ใจสุขภาพมากข้ึน ท าให้ตลาดเคร่ืองด่ืมเกลือ
แร่เติบโตข้ึน การเติบโตของตลาดในภาพรวมภายในประเทศเร่ิมปรับตวัดีข้ึน การมีคู่แข่งใหม่ ๆ เขา้มาเสริมให้ตลาด
เกลือแร่มีความคึกคกัและการแข่งขนัท่ีรุนแรงตามไปดว้ย จึงท าให้มีแบรนดใ์หม่ ๆ เปิดตวัเคร่ืองด่ืมเกลือแร่เขา้สู่ตลาด
อยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนัตลาดเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ในประเทศไทยประกอบไปดว้ยแบรนด์สปอนเซอร์  เอ็ม-สปอร์ต  เกเต
อเรด  สปอร์ตซิงค์ 100 พลสั และโพคารีเวท ซ่ึงเป็นแบรนด์หลกั ๆ ในตลาด แต่ในขณะเดียวกนัเคร่ืองด่ืมเกลือแร่
สปอนเซอร์ บริษทั เคร่ืองด่ืมกระทิงแดง จ ากดั ครองส่วนแบ่งตลาดอนัดบัหน่ึงอยา่งต่อเน่ืองและยาวนาน โดยครอง
ส่วนแบ่งตลาดเคร่ืองด่ืมเกลือแร่เกินกว่า 80% ทุกปี (บริษทั มาร์เก็ตอินโฟ แอนด ์คอมมิวนิเคชั้น จ  ากดั, 2557) มูลค่า
ทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ปี 2558 มูลค่าทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมเกลือแร่มีมูลค่าอยู่ท่ีประมาณ 5,400 ลา้น
บาท โดยมีเคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ ท่ีถือครองส่วนแบ่งตลาด อยู่ท่ี 82%  ปี 2559 มูลค่าทางการตลาดของ
เคร่ืองด่ืมเกลือแร่มีมูลค่าอยู่ท่ีประมาณ 5,200 ลา้นบาท โดยมีเคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ ท่ีถือครองส่วนแบ่งตลาด
เป็นอนัดบั 1 มีสัดส่วนประมาณ 80% รองลงเกลือแร่เอ็มสปอร์ต มีสัดส่วนประมาณ 12%  และเกเตอเรด มีสัดส่วน
ประมาณ 3%  และปี 2560 มูลค่าตลาดเคร่ืองด่ืมเกลือแร่มีมูลค่ารวมประมาณ 6,000 ลา้นบาท โดยมีเคร่ืองด่ืมเกลือแร่
สปอนเซอร์ ท่ีถือครองส่วนแบ่งตลาดอยูอ่นัดบัท่ี 1  มีสัดส่วนประมาณ 85% (แบรนดบุ์ฟเฟ่ต์, 2560) ส าหรับประเทศ
ไทยจะเห็นไดว้่าเกลือแร่สปอนเซอร์เป็นผูน้ ากลุ่มสินคา้เคร่ืองด่ืมเกลือแร่อนัดบั 1 มาอยา่งต่อเน่ืองยาวนานรักษาความ
เป็นเจา้ตลาดอยา่งดีและมุ่งเนน้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีหลากหลาย 

แมเ้คร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์จะเป็นผูค้รองตลาดแต่ก็ยงัคงท ากิจกรรมการตลาดอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือรักษา
ความเป็นผูน้ าตลาด ตอ้งการสร้างการรับรู้ในเร่ืองการออกก าลงักายแก่ผูบ้ริโภคให้มาสนใจและเห็นประโยชน์ท่ีไดรั้บ
ทั้งต่อสุขภาพกายและอารมณ์จึงเลือกใชก้ลยุทธ์การใชพ้รีเซนเตอร์ผสมผสานดา้นกีฬา โดยเลือกกีฬาท่ีก าลงัอยู่ใน
กระแสและเป็นกีฬาท่ีคนไทยช่ืนชอบเพ่ือเขา้ถึงผูบ้ริโภคในวงกวา้ง ท่ีส าคญัคือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีจะมาเป็นพรีเซน
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เตอร์ตอ้งรักการเล่นกีฬาและออกก าลงักายเป็นประจ า เพ่ือต่อยอดท ากิจกรรมการส่ือสารการตลาดต่อเน่ือง ทั้งท  าหนงั
โฆษณา การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารองค์กร การลอนช์สินคา้คอลเล็กชัน่พิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมการขายเพ่ือหวงั
ผลให้บุคคลผูมี้ช่ือเสียงมาช่วยเปล่ียนความคิดของกลุ่มเป้าหมาย ความนิยมของการส่ือสารการตลาดผา่นตวับุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วท าให้ธุรกิจเคร่ืองด่ืมเกลือแร่น ากลยทุธ์น้ีมาผลกัดนัสินคา้ โดยเฉพาะเคร่ืองด่ืมเกลือแร่
สปอนเซอร์ท่ีใชก้ลยทุธ์น้ีอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ
และคุณสมบติัของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาแคมเปญกิจกรรมการส่ือสารการตลาดชุดนกัเตะทีมชาติไทยระดบัแถวหนา้ของประเทศ
อยา่ง ชนาธิป สรงกระสินธ์, สารัช อยูเ่ยน็, เกริกฤทธ์ิ ทวีกาญจน์, อดิศกัด์ิ ไกรสร, กวิน ธรรมสัจจานนท ์พร้อมโคช้ซิ
โก ้เกียรติศกัด์ิ เสนาเมือง ท่ีมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กบัเกลือแร่สปอนเซอร์ แบรนด์ท่ีมียอดขายเป็นอนัดบัหน่ึง(บริษทั 
กระทิงแดง จ ากดั, 2558) เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับการวางแผนกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการและการ
คดัเลือกคุณสมบติัของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ส าหรับให้นกัการตลาดเลือกใชบุ้คคลมีช่ือเสียงให้ตรงกบัสินคา้และบริการ
เพ่ือให้การส่ือสารการตลาดไดรั้บประโยชน์มากท่ีสุด 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2) เพ่ือศึกษาปัจจัยการส่ือสารการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
3) เพ่ือศึกษาคุณสมบติัของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ ในเขต

กรุงเทพมหานคระบุวตัถุประสงคห์ลกัของการท างานวิจยัเร่ืองน้ี 
 

3. กรอบแนวคดิ 
ตวัแปรต้น       ตวัแปรตาม 

 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาชีพ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้กิจ

กรมที่สนใจ (Kotler, 2003 อา้งถึงใน พิบูล ทีปะลา, 2545) 

ปัจจัยการส่ือสารการตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณา การขายโดยบุคคล การ
ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาดบนอินเตอร์เน็ต  
(Belch & Belch, 2004 อา้งถึงใน กมล ชยัวฒัน์, 2558) 

คุณสมบัติของบุคคลที่มีช่ือเสียง ไดแ้ก่ ดา้นความคุน้เคย ดา้นความเก่ียวพนักบั
สินคา้ ดา้นการยอมรับนับถือ และดา้นความโดดเด่นทีแ่ตกต่าง  
(ศรีกญัญา มงคลศิริ, 2547) 

 
การตัดสินใจซ้ือ 

เคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(Blackwell, Miniard, & Engel, 2006 อา้ง
ถึงใน ปณิศา มีจินดา, 2553) 
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4. การทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางในการศึกษาวิจยั ดงัต่อไปน้ี 
1) แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาด 
การส่ือสารทางการตลาด (Marketing Communication) คือ เทคนิคการติดต่อส่ือสารทางการตลาดท่ีมุ่งไปยงั

ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือส่งผลต่อทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค( Kotler ,2003 อา้งถึงใน สยมัวรา เช้ือทิน, 
2557, น. 5-9) การส่ือสารทางการตลาด เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีบริษทัหรือองคก์รใชใ้นการสร้างภาพลกัษณ์ และการ
ขายผลิตภณัฑ์รวมทั้งมีบทบาทส าคญัต่อความกา้วหน้าของธุรกิจ เพราะการส่ือสารสามารถโน้มน้าวใจผูบ้ริโภคได ้
(Belch and Belch ,2004 อา้งถึงใน กมล ชยัวฒัน์, 2558, น.3) เคร่ืองมือหลกัตามท่ีนกัการตลาดใชมี้ทั้งหมด 5 เคร่ืองมือ 
ไดแ้ก่ การโฆษณา (advertising)การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) การส่งเสริมการขาย (Sale promotion) การขาย
โดยบุคคล (Personal selling) และการตลาดอินเทอร์เน็ต (Interactive /Internet marketing)  

2) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดโดยบุคคลมีช่ือเสียง 
บุคคลมีช่ือเสียง(Celebrity) คือ บุคคลท่ีเป็นท่ีรู้จัก มีช่ือเสียงในแวดวงต่างๆ เป็นบุคคลต้นแบบและเป็น

ความสนใจของประชาชน ไดรั้บความช่ืนชมช่ืนชอบและติดตามผลงาน (ศรีกญัญา มงคลศิริ,2547, น. 43-54)  การใช้
บุคคลมีช่ือเสียงมีประโยชน์เป็นอย่างมากส าหรับการส่ือสารการตลาด เพราะจะท าให้สินคา้และบริการติดตลาดใน
ช่วงเวลาอนัรวดเร็ว การคดัเลือกบุคคลมีช่ือเสียงมาเป็นผูรั้บรองสินคา้ โดยหลกัการ FRED Principle พฒันาข้ึนโดย 
Dyson & Turco เป็นหลกัการคิดท่ีนิยมใชโ้ดยพิจารณาจากคุณสมบติั 4 ขอ้ ดงัน้ี 
 F: Familiarity – ความคุน้เคย คือ เป็นความรู้สึกท่ีผูบ้ริโภคมีต่อบุคคลท่ีมีช่ือเสียง จดจ าเอกลกัษณ์เฉพาะตวั
ของบุคคลมีช่ือเสียงได ้การท่ีผูบ้ริโภคคุน้เคย จดจ ากบับุคคลมีช่ือเสียงยอ่มเป็นประโยชน์ในการส่ือสาร 
  R: Relevance – ความเก่ียวพนักบัสินคา้ คือ บุคคลมีช่ือเสียงมีความเก่ียวพนัระหว่างตวัตนของผูมี้ช่ือเสียง
กบัสินคา้ท่ีรับรอง เช่น นางเอกละครเก่ียวพนักบัเคร่ืองส าอาง นกักีฬาเก่ียวพนักบัสินคา้กลุ่มกีฬา เป็นตน้ 
 E: Esteem – การยอมรับนับถือ คือ เป็นบุคคลท่ีมีพฤติกรรมดีเป็นท่ียอมรับนับถือของประชาชนและของ
กลุ่มตลาดเป้าหมาย มีแต่ข่าวดา้นดีเป็นท่ีช่ืนชมของประชาชน 
 D: Differentiation – ความโดดเด่นท่ีความแตกต่าง คือ ผูบ้ริโภคตอ้งเห็นว่าเป็นผูท่ี้มีความแตกต่างจากคน
ธรรมดา มีหนา้ตารูปร่างดีกว่า เป็นบุคคลท่ีประสบความส าเร็จมากกว่า มีความสามารถพิเศษ มีช่ือเสียง 

3) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 
การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง การเลือกท่ีจะซ้ือส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากบรรดาทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู่ (Walters ,1978 

อา้งถึงใน ศุภร เสรีรัตน์, 2550, น. 49) เป็นกระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกหลายทางท่ี
มีอยู ่ส าหรับกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นการวิเคราะห์ผา่นการความคิดของผูบ้ริโภค เกิดจากปัจจยัต่าง 
ๆ เช่น  การรับรู้  การเรียนรู้ ทศันคติ  และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ  ร่วมกบัลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค  ไดแ้ก่ 
อายุ อาชีพ  รายได้ การศึกษา  การด าเนินชีวิต  และบุคลิกภาพ    หลังจากนั้ นผูบ้ริโภคจะท าการตัดสินใจซ้ือเพ่ือ
ตอบสนองต่อส่ิง ซ่ึงผลตอบรับนั้นจะเป็นปฏิกิริยาการตอบกลบัมายงัผูบ้ริโภคท าให้เกิดเป็นทศันคติหลงัการซ้ือใช ้
(Blackwell, Miniard, and Engel,2006 อา้งถึงใน ปณิศา มีจินดา, 2553, น. 68-88)  
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5. ระเบียบวธิีการวจิัย 
1) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคเพศชายและหญิง อายรุะหว่าง 18 - 45 ปี เขตกรุงเทพมหานคร ท่ี

เคยด่ืมและเคยรับชมโฆษณาเคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ แคมเปญนกัเตะทีมชาติไทย โดยใชสู้ตรW.G.cochran โดย
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษารวมจ านวน 400 คน 

2) ผูว้ิจยัใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Sampling) ดงัน้ี การสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Sampling) ดว้ยการแบ่งเขตการปกครองของจงัหวดักรุงเทพมหานครทั้งหมดจ านวน 50 เขต แบ่งออกเป็น 6 
กลุ่มตามการบริหารงาน ไดแ้ก่ กลุ่มกรุงเทพกลาง, กลุ่มกรุงเทพตะวนัตก, กลุ่มกรุงเทพเหนือ, กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก, 
กลุ่มกรุงธนเหนือ และ กลุ่มกรุงธนใต ้(วิกิพีเดีย, 2558) หลงัจากนั้นจะใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยน าแต่ละกลุ่มมาจบัฉลากกลุ่มละ 2 เขต ออกมาเป็น 12 เขต ดงัน้ี กลุ่มกรุงเทพกลางไดแ้ก่ เขตดุสิต, เขต
ห้วยขวาง, กลุ่มกรุงเทพตะวนัตก ไดแ้ก่ เขตบางซ่ือ, เขตบางพลดั, กลุ่มกรุงเทพเหนือ ไดแ้ก่ เขตลาดพร้าว, เขตดอน
เมือง, กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก ไดแ้ก่ เขตบางกะปิ, เขตลาดกระบงั, กลุ่มกรุงธนเหนือ ไดแ้ก่ เขตตล่ิงชนั, เขตทวีวฒันา, 
และกลุ่มกรุงธนใต ้ไดแ้ก่ เขตบางแค, เขตราษฎร์บูรณะ หลงัจากแบ่งเขตท่ีจะเก็บขอ้มูลแลว้ ใชว้ิธีการเลือกสุ่มตวัอยา่ง
แบบโควตา้ ( Quota  sampling ) เลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยค านึงถึงสัดส่วนของประชากร โดยการเทียบบญัญติัไตรยางค์ 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2557, น.13) เพ่ือให้ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอย่างแต่ละเขตเพ่ือจะน าไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยเก็บ
ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ใน 12 เขตดงักล่าว จนครบจ านวน 400 ชุด ผูว้ิจยัจะใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) ในการแจกแบบสอบถาม โดยผูว้ิจัยจะสอบถามผูต้อบแบบสอบถามก่อนว่าเคยด่ืมและเคย
รับชมโฆษณาเคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ แคมเปญนักเตะทีมชาติไทยหรือไม่ เพ่ือคดัเลือกแต่ผูท่ี้เคยด่ืมและเคย
รับชม จนครบตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี 

3) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 5 ส่วนประกอบดว้ย ส่วน
ท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลลักษณะข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะแบบ
ตรวจสอบรายการ(Check list) ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัการส่ือสารการตลาดทั้ง 5 เคร่ืองมือ การสร้าง
ค าถามแบบมาตราวดัแบบ 5 ระดบั (Rating Scales) ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณสมบติัของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง 
การสร้างค าถามแบบ มาตราวดัแบบ 5 ระดบั (Rating Scales) ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
เกลือแร่สปอนเซอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมทัว่ไปในการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ 
การสร้างค าถามแบบ Linkert Scale เป็นการให้สเกลค าตอบ 5 ระดบั ส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ 
มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended) โดยค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่ามากกว่า 0.60 ข้ึนไป และ
มีค่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s Alpha 0.67 ถึง 1.00 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2557, น. 449) 

4) วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ผูว้ิจยัใชก้ารทดสอบ
สมมติฐาน ดา้นขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค โดยใชก้ารทดสอบ คือ Independent sample T- Test และ One 
Way ANOVA ดา้นปัจจยัการส่ือสารการตลาดและดา้นคุณสมบติัของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง โดยใชก้ารทดสอบ คือ การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพ่ือทดสอบความสามารถในการท านายหรือพยากรณ์
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2557, น. 38-
55) 
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6. ผลการวจิัย 
1) ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล สรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 255 

คน (ร้อยละ 63.70)  มีอายรุะหว่าง 25 - 31 ปี จ  านวน 157 คน (ร้อยละ 39.30) มีสถานภาพโสด  จ  านวน 292 คน (ร้อย
ละ 73.00) มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ  านวน 272 คน (ร้อยละ 68.00) มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 240 
คน (ร้อยละ 60.00) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท จ านวน 116 คน (ร้อยละ 29.00) และให้ความ
สนใจกิจกรรมการท่องเท่ียวจ านวน 134 คน (ร้อยละ 33.50) 

2) ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัการส่ือสารการตลาด สรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยการส่ือสารการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.96) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การตลาดบน
อินเทอร์เน็ตมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x̄ = 4.13) รองลงมา คือ การส่งเสริมการขาย (x̄ =4.02) และนอ้ยท่ีสุด คือ การโฆษณา 
(x̄ = 3.77) 

3) ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง สรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
คุณสมบติัของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.78) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความรู้สึก
คุน้เคยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x ̄ =3.88) รองลงมา คือ ดา้นความโดดเด่นท่ีแตกต่าง (x̄ = 3.83) และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการ
ยอมรับนบัถือ (x̄ = 3.68) 

4) ข้อมูลการตัดสินใจซ้ือ สรุปได้ว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.57) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อท่านตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์เพราะ
รสชาติดี อร่อย มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x̄ = 3.76) รองลงมา คือ การเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ของ
ผูบ้ริโภคคือ ช่วงเวลาท่ีไปออกก าลงักาย (x̄ = 3.67) และน้อยท่ีสุดคือ ท่านจะแนะน าให้ผูอ่ื้นซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืม
เกลือแร่สปอนเซอร์ตาม (x̄ = 3.39)     

5) การทดสอบสมมติฐานการวิจยั  
   

ตารางท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และกิจกรรมท่ีสนใจ ท่ีแตกต่าง
กนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐาน สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ  T-Test 0.66 ไม่สอดคลอ้ง 
อาย ุ F-test 0.37 ไม่สอดคลอ้ง 
สถานภาพ F-test 0.55 ไม่สอดคลอ้ง 
ระดบัการศึกษา F-test 0.10 ไม่สอดคลอ้ง 
อาชีพ F-test 0.50 ไม่สอดคลอ้ง 
รายได ้ F-test 0.46 ไม่สอดคลอ้ง 
กิจกรรมท่ีสนใจ F-test 0.33 ไม่สอดคลอ้ง 

* มีระดบันยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และกิจกรรมท่ีสนใจท่ีแตกต่างกนั มี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางท่ี 2 ปัจจยัการส่ือสารการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจยัการส่ือสารการตลาดดา้นการโฆษณา และการประชาสัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์ต่อ
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ ในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด คือ ดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ (β = 0.255) รองลงมา คือ ดา้นการโฆษณา (β = 0.229) มีอานาจการพยากรณ์ร้อยละ23.50 สามารถ
เขียนอยูใ่นรูปสมการถดถอยคะแนนดิบ Ŷ = 0.547+ 0.259 (x_1) +0.327 (x_3) 
 
ตารางท่ี 3 คุณสมบัติของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ปัจจยัการส่ือสารการตลาด B Std. 
Error 

β t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 0.547 0.298  1.837 0.067   
การโฆษณา (X1) 0.259 0.059 0.229 4.367 0.000* 0.700 1.429 
การขายโดยบุคคล(X2) 0.019 0.062 0.017 0.313 0.754 0.651 1.536 
การประชาสัมพนัธ์(X3) 0.327 0.072 0.255 4.532 0.000* 0.605 1.652 
การส่งเสริมการขาย(X4) 0.081 0.067 0.066 1.220 0.223 0.649 1.540 
การตลาดบนอินเทอร์เน็ต(X5) 0.073 0.072 0.056 1.018 0.309 0.635 1.575 
R=0.494, R2=0.244, Adj. R2= 0.235, SEE = 0.783, F=25.478, Sig.=0.000 

คุณสมบติัของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง B Std. 
Error 

β t Sig. Toleran
ce 

VIF 

(Constant) 0.922 0.224  4.124 0.000*   
ดา้นความคุน้เคย (X1) 0.089 0.069 0.074 1.281 0.201 0.512 1.954 
ดา้นความเก่ียวพนักบัสินคา้ (X2) 0.067 0.061 0.062 1.097 0.273 0.533 1.876 
ดา้นการยอมรับนับถือ(X3) 0.348 0.068 0.348 5.148 0.000* 0.372 2.691 
ดา้นโดดเด่นท่ีความแตกต่าง(X4) 0.190 0.070 0.166 2.717 0.007* 0.453 2.207 
R=0.575, R2=0.331, Adj. R2= 0.324, SEE = 0.736, F=48.807, Sig.=0.000* 
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จากตารางท่ี 3  พบว่า คุณสมบติัของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ด้านการยอมรับนับถือ และ ด้านความโดดเด่น
แตกต่าง มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ ในเขต
กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด คือ ดา้นการยอมรับนับถือ (β = 0.348) รองลงมา คือ ดา้นความโดดเด่นท่ีแตกต่าง (β = 
0.166) มีอานาจการพยากรณ์ร้อยละ32.40 สามารถเขียนอยูใ่นรูปสมการถดถอยคะแนนดิบ Ŷ = 0.922+ 0.348 (x_3) + 
0.190 (x_4) 
 
7. การอภปิรายผล 

1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาชีพ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และกิจกรรมท่ีสนใจ ท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หมายความว่า ลกัษณะทางเพศ อาชีพ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้และ
กิจกรรมท่ีสนใจของผูบ้ริโภค เป็นปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเพราะเคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคาถูก  ซ่ึงสอดคล้องกับ Dr. J. Sridevi (2014) พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ซ่ึงเป็นลักษณะ
พ้ืนฐานของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ อาย ุเพศ ภูมิภาค อาชีพ และการศึกษา ไม่มีความเช่ือมโยงกบัความตอ้งการใชสิ้นคา้ และ
ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้กลุ่ม FMCG (Fast Moving Consumer Goods) 

2)  ปัจจยัการส่ือสารการตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณา  การขายโดยบุคคล การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการ
ขาย และการตลาดบนอินเทอร์เน็ต มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถอภิปรายรายดา้นตามค่านา้หนกั ดงัต่อไปน้ี 

2.1)การประชาสัมพนัธ์ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นรู้สึกเห็นดว้ยอย่างมาก เพราะการประชาสัมพนัธ์เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดช่วย
สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนกบัตวัสินคา้ ช่วยรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้ริโภค และช่วยสร้างการรับรู้ มีบทบาท
ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ตราสินคา้ท าให้ผูบ้ริโภคเช่ือและเกิดการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Oancea 
Olimpia Elena Mihaela (2015)พบว่า ผูบ้ริโภคเลือกวิธิคน้หาแหล่งขอ้มูลข่าวสารของผลิตภัณฑห์รือแบรนด์ผา่นการ
ประชาสัมพนัธ์ และการโฆษณาทางช่องทางส่ือออนไลน์มากท่ีสุด การออกแบบขอ้ความข่าวสารของผลิตภณัฑ์หรือ
แบรนด์ผ่านเคร่ืองมือการประชาสัมพนัธ์ และการโฆษณาจึงจ าเป็นตอ้งมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วย
สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ช่วยสร้างผลก าไรให้บริษทั รวมทั้งสร้างมูลค่าให้ผลิตภณัฑแ์ละแบรนด ์

2.2) การการโฆษณา มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตวัอย่างแสดงความคิดเห็นรู้สึกเห็นดว้ยอย่างมาก เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารกิจกรรมทางการตลาดท่ีจดัท า
ข้ึนมาเพ่ือแนะน าผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ีรู้จัก ช่วยสนับสนุนการขาย สร้างการรับรู้ของสินค้าและตอกย  ้าการจดจ า
ผลิตภณัฑ ์สามารถชกัจูงใจผูบ้ริโภค ให้เกิดความตอ้งการท่ีจะบริโภคสินคา้และตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
Dr. J. Sridevi (2014) พบว่า การโฆษณาสร้างผลกระทบอย่างรวดเร็วในเชิงบวกต่อผูบ้ริโภค เคร่ืองมือการโฆษณามี
ผลอยา่งมากต่อสินคา้กลุ่ม FMCG โดยเน้ือหาการโฆษณาตอ้งดึงดูดความสนใจและท าให้เกิดความสนใจในกลุ่มลูกคา้
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เป้าหมาย การโฆษณาเป็นวิธีการรับรองในตวัคุณภาพของผลิตภณัฑ์และความน่าเช่ือถือขององค์กร เม่ือผูบ้ริโภค
สนใจและรู้สึกเช่ือก็จะน าไปสู่การซ้ือในท่ีสุด 

3) คุณสมบติัของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ไดแ้ก่ ดา้นความคุน้เคย ดา้นความเก่ียวพนักบัสินคา้ ดา้นการยอมรับนับ
ถือ และดา้นความโดดเด่นท่ีแตกต่าง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถอภิปรายรายดา้นตามค่านา้หนกั ดงัต่อไปน้ี 

3.1) ดา้นการยอมรับนับถือ กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอยา่งมาก เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์มากท่ีสุด เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นให้ความส าคญัต่อ บุคคลมีช่ือเสียง
นั้นตอ้งเป็นผูท่ี้มีความประพฤติดี มีเกียรติประวติัน่าช่ืนชม จนเป็นท่ีน่านับถือ น่าไวใ้จ เป็นท่ียอมรับของประชาชน
หรือผูบ้ริโภคเป้าหมาย จึงสามารถโน้มน้าวใจให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Stephen W. Wang, Grace 
Hsiu-Ying Kao & Waros Ngamsiriudom (2016) พบว่า ความน่าเช่ือถือ ความเช่ียวชาญ และความน่าดึงดูดของผูมี้
ช่ือเสียงมีผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคต่อแบรนด ์ผูบ้ริโภคคิดว่าคนดงัมีอิทธิพลต่อสไตลข์องพวกเขาและมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือ ลกัษณะของการบริการสายการบินท่ีรับรองโดยคนดงัสามารถชกัชวนให้ผูบ้ริโภคซ้ือบริการเพ่ิมมาก
ข้ึน หากคนดงัท่ีรับรองมีความน่าเช่ือถือ และความเช่ียวชาญตรงกบัความพอใจของผูบ้ริโภค 

3.2) ดา้นความโดดเด่นท่ีแตกต่าง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่สปอนเซอร์ เน่ืองจากรูปร่าง 
หน้าตาของบุคคลมีช่ือเสียง การปรากฎตวัตามส่ือต่างๆบ่อยคร้ัง การเป็นบุคคลท่ีประสบความส าเร็จจนรู้สึกอยาก
เลียนแบบ และมีความสามารถพิเศษหลายดา้น ปัจจยัช้ีวดัความแตกต่างของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเหล่าน้ีสามารถโนม้น้าว
ใจให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Elmira Djafarova & Chloe Rushworth (2016) พบว่า บุคคลท่ี
มีช่ือเสียงในโปรแกรมอินสตาแกรม (Instagram) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของวยัรุ่นเพศหญิง วยัรุ่นเพศหญิงจะ
ชอบติดตามบุคคลท่ีเป็นท่ีนิยม จากรูปประจ าตวัในโปรแกรมอินสตาแกรม มีภาพลกัษณ์น่าดึงดูด  รูปร่างหน้าตาดี 
และสามารถมีส่วนร่วมกบับุคคลมีช่ือเสียงนั้นไดด้ว้ย  วยัรุ่นเพศหญิงมีความชอบท่ีท าตามบุคคลมีช่ือเสียงในอินสตรา
แกรม ดา้นรูปแบบการโพสรูปภาพและขอ้ความ  บุคคลมีช่ือเสียงในอินสตราแกรมมีอิทธิพลต่อการตลาดแบบปากต่อ
ปากและการตดัสินใจซ้ือ  

 

8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ปัจจยัการส่ือสารการตลาด 
(1) การประชาสัมพนัธ์ จากการวิจยัขา้งตน้พบว่า ปัจจยัการส่ือสารการตลาดประเด็นการประชาสัมพนัธ์ มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด ดังนั้ น เจ้าของสินค้า นักการตลาด หรือ นักโฆษณาจึงควรออกแบบ
กิจกรรมการส่ือสารการตลาดมุง้เน้นในเร่ืองการท าประชาสัมพนัธ์เป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากผลิตภณัฑ ์ มียอดขายเป็น
อนัดบั 1 เป็นผูน้ าครองส่วนแบ่งทางการตลาดมาเป็นเวลายาวนาน เจา้ของสินคา้ นักการตลาด หรือ นักโฆษณาควร
จดัสรรงบประมาณส าหรับการประชาสัมพนัธ์ ผ่านกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มขององค์กร
(CSR หรือ Corporate Social Responsibility) มุ่งเน้นสนับสนุนกิจกรรมสะทอ้นภาพลกัษณ์ของแบรนด์และตอกย  ้า
ความเป็นผูน้ าในตลาด จดักิจกรรมส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียว เช่น การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม
วยัรุ่นท่ีรักการเดินทาง บล็อกท่องเท่ียว หรือ  หน้าเว็บต่าง ๆ  ท่ีแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวในวนัหยุด และกิจกรรมการ
กีฬา ดา้นการออกก าลงักายหรือการแข่งขนักีฬา ซ่ึงเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นกิจกรรมท่ีผูบ้ริโภคสนใจมากท่ีสุดใน
งานวิจยัน้ี สร้างช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือให้บริษทั และรวมถึงการน าผลิตภณัฑ์ของบริษทัไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
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เพ่ือสร้างการรับรู้ การจดจ าตราสินคา้ และสร้างการภกัดีต่อแบรนด์ในระยะยาว ส าหรับการประชาสัมพนัธ์ท่ีดีนั้น
จะตอ้งสร้างความแตกต่างอย่างมีเอกลกัษณ์ ท่ีส าคญัควรจดัสรรงบประมาณในส่วนน้ีไวอ้ยา่งต่อเน่ือง เพ่ือท าให้เพ่ิม
ยอดขายและเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดได ้ท่ีส าคัญสามารถสร้างความน่าเช่ือถือและสร้างภาพลกัษณ์ในสายตา
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแยบยลเพ่ือให้เกิดการรับรู้และส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

(2) การโฆษณา จากการวิจัยข้างต้นพบว่า ปัจจัยการส่ือสารการตลาดประเด็นการการโฆษณา มี
ความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือรองลงมา ดังนั้ นเจ้าของสินค้า นักการตลาด หรือ นักโฆษณาจึงควรออกแบบ
กิจกรรมการส่ือสารการตลาดมุง้เนน้เร่ืองการโฆษณา โดยตระหนกัไปท่ี การสร้างการรับรู้ของสินคา้ ตอกย  ้าต าแหน่ง
ของผลิตภัณฑ์ ชักจูงใจ โน้มน้าวใจให้เกิดความชอบในตราสินค้า สร้างการเปล่ียนแปลงทศันคติผูรั้บชมให้เกิด
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเพราะผลิตภณัฑ์เป็นท่ีรู้จกัและวางจ าหน่ายในตลาดมาเป็นเวลานาน โดยท าการโฆษณา
ผ่านบุคคลมีช่ือเสียง จา้งให้บุคคลเหล่านั้นส่งสารไปยงัผูบ้ริโภคเป้าหมายให้กลายเป็น Talk of the town  กลยุทธ์การ
โฆษณาโดยบุคคลมีช่ือเสียงเป็นท่ีนิยมใชก้นัมานานและใชใ้นทุกแฟลตฟอร์ม ตั้งแต่ส่ือส่ิงพิมพ ์ทีวี วิทยุ ภาพยนตร์ 
และส่ือออนไลน์ และส่ิงส าคญัคือบุคคลมีช่ือเสียงตอ้งมีคุณสมบติัท่ีน่าดึงดูดใจ เป็นท่ีช่ืนชอบ แต่ความน่าดึงดูดใจนั้น
ไม่ไดเ้กิดจากรูปร้างหนา้ตาอยา่งเดียว ยงัเกิดจากประวติัการศึกษา ความส าเร็จในอดีต และภาพลกัษณ์ต่อสาธารณชน
อีกดว้ย เพ่ือให้เน้ือหาการโฆษณาท่ีส่งผา่นบุคคลมีช่ือเสียงไดรั้บความเช่ือถือเกิดการยอมรับ กลยทุธ์การโฆษณาโดย
บุคคลมีช่ือเสียงตอ้งสร้างความแตกต่าง คือ การเลือกตวับุคคลมีช่ือเสียงมาโปรโมทตอ้งเลือกคนท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง
ไดรั้บการยอมรับนับถือช่วยท าให้ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑดู์น่าเช่ือถือตามไปดว้ย การท าเช่นน้ีเป็นการส่ือสารการ
โฆษณาท่ีดึงดูดใจของกลุ่มผูบ้ริโภค  และความน่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงคือส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้ทศันคติต่อตรา
สินคา้ ความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ือดีเพ่ิมข้ึนส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด ซ่ึงเจา้ของสินคา้ 
นกัการตลาด หรือ นกัโฆษณาควรจดัสรรงบประมาณการโฆษณาไวอ้ย่างต่อเน่ืองเพราะการโฆษณาเป็นกิจกรรมการ
ส่ือสารการตลาดท่ีน าเสนอขอ้มูลส่งตรงถึงใจผูบ้ริโภค เจา้ของสินคา้ตอ้งให้ความส าคญั 

(3) การขายโดยบุคคล การส่งเสริมการขาย และการตลาดบนอินเทอร์เน็ต จากการวิจยัขา้งตน้พบว่า ประเด็น
การขายโดยบุคคล การส่งเสริมการขาย และการตลาดบนอินเตอร์เน็ต ผูบ้ริโภคไม่ไดรู้้สึกให้ความส าคญัไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นเจา้ของสินคา้ นกัการตลาด หรือ นกัโฆษณาจึงควรออกแบบกิจกรรมการส่ือสารการตลาด โดย
ให้น ้ าหนกัการขายโดยบุคคล การส่งเสริมการขาย และการตลาดบนอินเตอร์เน็ตอยา่งมีความส าคญัระดบัต ่าแต่ไม่ควร
ตดักิจกรรมเหล่าน้ีออกไป เน่ืองจากปัจจยัดา้นต่าง ๆ  เหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ 
ความเขา้ใจ และก าหนดช่องทางของขอ้มูลข่าวสารให้กบัผูบ้ริโภค เพ่ิมความพึงพอใจของผูบ้ริโภค เพ่ือเสนอขาย
สินคา้ และกระตุน้การขายให้เพ่ิมข้ึน 

 คุณสมบติัของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง 
 (1) ดา้นการยอมรับนบัถือ จากการวิจยัขา้งตน้พบว่า ประเด็นคุณสมบติัของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ดา้น

การยอมรับนบัถือผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุด บุคคลท่ีมีช่ือเสียงผูใ้ห้การรับรองสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญั 
คือ บุคคลมีช่ือเสียงตอ้งเป็นผูท่ี้มีเกียรติประวติัน่าช่ืนชม เป็นท่ีน่านับถือ และเป็นผูมี้ความประพฤติดี น่าไวใ้จ เป็นท่ี
ยอมรับของประชาชน เม่ือผูบ้ริโภคให้ความสนใจคุณสมบติัเหล่าน้ีมากท่ีสุดดงันั้นเจา้ของสินคา้ นักการตลาด หรือ 
นกัโฆษณาจึงควรเนน้คดักรองพรีเซ็นเตอร์สินคา้ท่ีมีภาพลกัษณ์ภายนอกท่ีดีเป็นส าคญั โดยมุ่งเนน้ไปท่ีรูปร่างหน้าตา 
อุปนิสัย โดยตอ้งมีความประพฤติท่ีดีงาม ตระหนักไปท่ีประวติัน่าช่ืนชม มีความประพฤติดีน่าไวว้างใจ  และเป็นท่ี
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ยอมรับนับถือของประชาชน เพราะผูท่ี้มารับรองสินค้าเม่ือมีความน่าเช่ือถือจะสามารถกระตุ้นให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความรู้สึกท่ีดีต่อสินคา้ตามไปดว้ย ขอ้ดีของการใชบุ้คคลมีช่ือเสียงมาเป็นพรีเซนเตอร์ คือ คนเหล่าน้ีมีพลงัชกัจูงอย่าง
สูง และตรงเขา้กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการไดท้นัที แมค่้าตวัจะมีราคาสูงแต่การเลือกใชพ้รีเซ็นเตอร์จะท าให้ผูบ้ริโภคนึก
ถึงสินคา้ไดง่้ายซ่ึงเป็นหน่ึงในกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีหลาย ๆ บริษทัควรให้ความส าคญัเพราะช่วยเพ่ิมฐานลูกคา้ให้กบั
บริษทัได ้

 (2) ดา้นความโดดเด่นท่ีความแตกต่าง จากการวิจยัขา้งตน้พบว่า ประเด็นคุณสมบติัของบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียง ดา้นความโดดเด่นท่ีความแตกต่าง ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัอย่างยิ่ง คือ ความมีช่ือเสียง การปรากฎตวัของ
บุคคลมีช่ือเสียงได้พบเห็นตามส่ือต่าง ๆ บ่อยคร้ัง ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความสามารถพิเศษหลายดา้น และมี
บุคลิกภาพหรืออุปนิสัยท่ีมีเสน่ห์มีความน่าดึงดูดใจ ดงันั้นเจา้ของสินคา้ นักการตลาด หรือนักโฆษณาจึงควรเนน้คดั
กรองผูใ้ห้การรับรองสินคา้หรือบุคคลท่ีจะมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ไดรั้บความนิยม ผูบ้ริโภค
เป้าหมายช่ืนชอบ สามารถเป็นตวัแทนสินคา้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กบัสินคา้ ง่ายต่อการจดจ าโน้มน้าวใจให้
ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือสินคา้ ธุรกิจตอ้งจดัสรรงบการเงินเพ่ือจา้งบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมารับรองตราสินคา้ของตน เน่ืองจาก
การท าเช่นน้ีเป็นการส่ือสารท่ีดึงดูดใจท่ีส าคญัของกลุ่มผูบ้ริโภค  และดา้นความโดดเด่นท่ีความแตกต่างของบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงคือส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้ทศันคติต่อตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ือเพ่ิมข้ึน 

 (3) ดา้นความคุน้เคย และดา้นความเก่ียวพนักบัสินคา้ จากการวิจยัขา้งตน้พบว่า ประเด็นคุณสมบติั
ของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ด้านความคุ้นเคย และด้านความเก่ียวพันกับสินค้า ผูบ้ริโภคไม่ได้ให้ความส าคัญ หาก
เปรียบเทียบแล้วด้านการยอมรับนับถือและความโดดเด่นท่ีแตกต่างมีอิทธิพลต่อความรู้สึกการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคมากกว่าดา้นความคุน้เคย และดา้นความเก่ียวพนักบัสินคา้ ดงันั้นเจา้ของสินคา้ นกัการตลาด หรือนกัโฆษณา
จึงควรเลือกผูรั้บรองสินคา้ หรือ พรีเซ็นเตอร์ท่ีมีความน่าเช่ือถือโดยมีความประพฤติท่ีดี น่าไวว้างใจ มีช่ือเสียงไดรั้บ
ความนิยม มีความสามารถพิเศษ และมีบุคลิกภาพหรืออุปนิสัยท่ีมีเสน่ห์น่าดึงดูดใจจะสามารถกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความรู้สึกท่ีดีต่อสินคา้และตดัสินใจซ้ือสินคา้ตามไปดว้ย คุณลกัษณะของบุคคลมีช่ือเสียง ทั้ง 4ประการขา้งตน้ เป็น
หลกัการส าหรับให้นกัการตลาดเลือกใชบุ้คคลมีช่ือเสียงให้ตรงกบัสินคา้และบริการเพ่ือให้การส่ือสารการตลาดไดรั้บ
ประโยชน์มากท่ีสุด เพราะการส่ือสารการตลาดโดยใชบุ้คคลมีช่ือเสียงยงัเป็นท่ีนิยมใชก้นัอยูเ่สมอและไม่ลา้สมยั 
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การพัฒนาแนวทางธุรกิจเคร่ืองส าอางออนไลน์ 
THE DEVELOPMENT OF THE COSMETICS BUSINESS ONLINE 

วิธาน อรุโณทอง1  และ อภิรัตน์ กังสดารพร2 
1หลกัสูตรศิลปะศาสตรมหาบณัฑิต สาขาผูน้าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต) วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจ า วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต 

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัเร่ือง “การพฒันาแนวทางธุรกิจเคร่ืองส าอางออนไลน์” เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงค์

เพ่ือศึกษาช่องทางของการตลาดซ่ึงรวมถึงการจ าหน่ายในธุรกิจการคา้ออนไลน์ ท่ีมีต่อเคร่ืองส าอาง และเพ่ือศึกษา
แนวทางของการจดัการตลาดของลูกคา้ออนไลน์ในการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง โดยผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการวิจยัส าหรับ
การศึกษาน้ี ไดแ้ก่ ลูกคา้ประจ าท่ีมาใชบ้ริการเคร่ืองส าอางท่ีร้าน และลูกคา้ขาจรท่ีมาใชบ้ริการเคร่ืองส าอางท่ีร้าน 
ผลการวิจยั พบว่า สาเหตุในการซ้ือเคร่ืองส าอางทั้งหมด 4 สาเหตุ ไดแ้ก่ ซ้ือเคร่ืองส าอางหน่ึงเม่ือผลิตภณัฑท่ี์ใชอ้ยู่
หมด เพ่ือนหรือบุคคลท่ีรู้จกัแนะน า พนักงานขายแนะน าและให้ทดลองใช ้และเม่ือทราบว่ามีผลิตภณัฑ์ใหม่ออกสู่
ตลาด กลุ่มตวัอย่างใชผ้ลิตภณัฑ์ใน กลุ่ม Makeup กลุ่ม Skincare และกลุ่ม Accessory  เหตุผลส าคญัท่ีตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางด้านตราสินคา้เน่ืองจากมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ คุณภาพของเคร่ืองส าอาง รวมไปถึงการไดรั้บ
ค าแนะน าจากบุคคลอ่ืน มีสินคา้หลากหลาย หาซ้ือไดส้ะดวก และเป็นยีห่้อท่ีมีช่ือเสียง ส่ือท่ีท าให้ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัรู้จกั
เคร่ืองส าอางตราสินคา้หน่ึง คือ เพ่ือน ญาติหรือ คนรู้จกัแนะน า ส่ือส่ิงพิมพ ์นิตยสาร วิทยุ โทรทศัน์ และ อ่ืน ๆ เช่น 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุค๊ อินสตาแกรม    

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางออนไลน์ ประกอบดว้ย ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์แลว้มีทั้งส้ิน 4 ประเด็น ประกอบดว้ย คุณภาพผลิตภณัฑแ์ละความปลอดภยัในการใชค้วามหลากหลาย
ของเคร่ืองส าอางท่ีมีให้เลือกซ้ือ บรรจุภณัฑส์วยงามทนัสมยั ตราสินคา้ของเคร่ืองส าอางมีช่ือเสียง มีเอกลกัษณ์ เป็นท่ี
รู้จกั ปัจจยัดา้นราคา มีทั้งส้ิน 3 ประเด็น ประกอบดว้ย ความคุม้ค่าของราคาเม่ือเทียบกบัตราสินคา้อ่ืน ระดบัราคามี
ความเหมาะสมกบัปริมาณ และระดบัราคามีให้เลือกหลากหลาย ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย มีทั้งส้ิน 3 ประเด็น 
ประกอบดว้ย สามารถใชบ้ริการซ้ือสินคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  ประหยดัเวลาในการเดินทาง และสามารถติดต่อส่ือสาร
หรือสอบถามขอ้มูลกบัร้านคา้หรือผูข้ายได ้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ประกอบดว้ย สามารถคืนเคร่ืองส าอาง
ไดภ้ายใน14 วนั หากลูกคา้ไม่พึงพอใจในคุณภาพและความปลอดภยั เวบ็ไซตมี์ส่วนลดราคาสินคา้ให้แก่ลูกคา้สมาชิก  
เว็บไซต์ ขายสินคา้ชุดประหยดัท่ีร่วมสินคา้หลายตวัในชุดเดียวกนั ท าให้มีราคาต ่ากว่าเม่ือเทียบกบัการซ้ือสินคา้แยก
เป็นรายช้ิน และมีการโฆษณาสินคา้ผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต ในเว็บไซต์ต่าง ๆ และส่ือโซเซียล อยู่สม  ่าเสมอ ปัจจยัดา้น
พนักงาน คือ พนักงานแนะน าและตอบขอ้สงสัยลูกคา้ได้ตลอดเวลา ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีทั้งส้ิน 4 
ประเด็น คือ ขั้นตอนในการช าระเงินมีความชัดเจน สะดวกและรวดเร็ว มีบริการตรวจเช็คเลขพสัดุ ขั้นตอนและ
กระบวนการในการสั่งซ้ือมีความง่ายและไม่ซบัซอ้น และสามารถใชบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว และปัจจยัดา้น
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ลกัษณะทางกายภาพให้บริการ มีทั้งส้ิน 3 ประเด็น คือ สามารถเขา้ไปเลือกดูสินคา้และตรวจสอบราคาไดง่้าย มีความ
สะดวกในการเลือกใชบ้ริการ และรูปแบบของเวบ็ไซตมี์ความน่าสนใจและน่าเช่ือถือ  

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางออนไลน์ ประกอบดว้ย 
4 ปัจจัย ได้แก่ กลยุทธ์ทางโฆษณา กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย กลยุทธ์การขายโดยบุคคล และกลยุทธ์การ
ประชาสัมพนัธ์ โดยมีรายละเอียด คือ ด้านกลยุทธ์ทางโฆษณา ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ การโฆษณาผ่านส่ือ
โทรทศัน์ การโฆษณาผา่นอินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต ์ การโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ เช่น นิตยสาร และการโฆษณาผา่นป้าย
โฆษณา ดา้นการส่งเสริมการขาย ประกอบดว้ย 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ การรับส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ช้ินท่ี 2  การให้สิทธิพิเศษ
แก่สมาชิก การให้ส่วนลดพิเศษแก่สมาชิก การแถมสินคา้ ความหลากหลายในการจดักิจกรรม  และการแจกตวัอยา่ง
สินคา้ให้ทดลองใช ้ดา้นกลยทุธ์การขายโดยบุคคล ประกอบดว้ย 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความสะดวกและความรวดเร็วในการ
บริการ การแนะน าโปรโมชั่น และการแนะน าและตอบค าถามเ ก่ียวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ ด้านกลยุทธ์การ
ประชาสัมพนัธ์ ประกอบดว้ย 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ การให้สัมภาษณ์ของผูจ้  าหน่าย และการกล่าวถึงสินคา้ของเคร่ืองส าอาง
โดยดารา นกัแสดง บล็อกเกอร์ หรือคนท่ีมีช่ือเสียง 
ค าส าคญั: เคร่ืองส าอาง, ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

 

Abstract 
Research "The development of the cosmetics business online" is a qualitative research. The objective was 

to study the channels of distribution in markets including Business Online on cosmetics and to study ways of 
managing online marketing customers in the cosmetics. The key informants in the research for this study were regular 
customers who come to the cosmetics shop and one- time customers who use the service to store cosmetic results 
showed that the reasons for purchasing cosmetics are 4 reasons to buy cosmetic products based on one field. Friends 
or acquaintances recommended, sales and advise the trial and on that note, have a new product to market. The samples 
used in the Skincare Makeup and Accessory key reason for the decision to buy the cosmetics brand, since there are 
reasonable price with quality.  The quality of cosmetics as well as getting advice from others.  There are a variety of 
products purchased at and famous brands The media, the key informants known cosmetics brand is your friend, 
relative or acquaintance recommended.  Publications magazines, radio  TV and other online social networks like 
Facebook Instagram. 

Research "Developing an online cosmetics business approach" is a qualitative research. With the objective 
of studying marketing channels including selling in the E-Commerce business towards cosmetics and to study the 
guidelines of online customer marketing management in the sale of cosmetics The main contributors to this study are 
regular customers who use cosmetics at the store.  And one- time customers who come to use cosmetics at the store 
Recommended friends or people Sales staff recommend and give trial and when knowing that there are new products 
to market The sample group used the products in the Makeup group, Skincare group and Accessory group. The main 
reason that decided to buy branded cosmetics is because of the reasonable price for quality.  Quality of cosmetics 
Including receiving advice from other people There are many products.  Convenient to buy And is a famous brand 
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Media that makes the main contributor know about one brand of cosmetics, namely friends, relatives or 
acquaintances. Print media radio television magazines and others such as online social networks Facebook Instagram 

Integrated marketing communication that affects the decision to buy cosmetics online consists of 4 factors: 
advertising strategy Sales promotion strategy Sales strategies by individuals and public relations strategies with 
details as follows: Advertising strategy consists of 4 factors, namely advertising via television media. Advertising via 
the internet, websites, advertising through print media such as magazines and advertising through billboards Sales 
promotion consists of 6 factors, namely, discounts when purchasing 2 items, giving special privileges to members. 
Special discounts for members, plus products, variety of activities and distribution of product samples for trial Sales 
strategy, consisting of 3 factors, namely convenience and speed of service Promotion Promotion and advice and 
answer questions about product information.  The public relations strategy consists of 3 factors, including the 
interview of the supplier. And the mention of cosmetics products by celebrities, actors, bloggers or famous people 
Keywords: cosmetics, Service marketing mix, Integrated marketing communication 
 
บทน า 

จากพลงัของโซเชียลมีเดียและการแผข่ยายของสังคมเมือง ท าให้ผูค้นในยคุน้ีใส่ใจในภาพลกัษณ์ของตวัเอง 
จึงให้ความส าคญักบัการดูแลตวัเองกนัมากข้ึน และกลา้ท่ีจะเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ดีเพ่ือเสริมแต่งบุคลิกให้ดูดียิ่งข้ึน นัน่
เป็นสาเหตุให้ตลาดเคร่ืองส าอางในประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตวัไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยมีมูลค่าอยู่ท่ีประมาณ 2.51 
แสนลา้นบาท แบ่งเป็นตลาดในประเทศ 1.68 แสนลา้นบาท เติบโต 7.8% โดยผลิตภณัฑดู์แลผวิ (skincare) ครองส่วน
แบ่งตลาดมากท่ีสุด คิดเป็นสัดส่วนถึง 46.8% ส่วนการส่งออกเคร่ืองส าอางไทยไปยงัตลาดโลกมีมูลค่าประมาณ 0.83 
แสนลา้นบาท โดยมีตลาดส่งออกหลกัท่ีส าคญัไดแ้ก่ อาเซียน ญ่ีปุ่น และจีน แมว้่าสภาวะเศรษฐกิจหรือการเมืองจะ
เป็นอย่างไร ก็ไม่สามารถฉุดหรือส่งผลต่ออตัราการเติบโตของตลาดความงามลงได ้หากแต่ยงัเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
และผูบ้ริโภคมองว่าสินคา้ในกลุ่มน้ีเป็นสินคา้จ าเป็นในชีวิตประจ าวนัไปแลว้ จะเห็นไดว้่าผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางนั้น
ไดเ้ขา้มามีบทบาทเป็นอย่างมากส าหรับผูห้ญิงไม่ว่าจะเป็นวยัเรียน หรือวยัท างาน เพ่ือช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพหรือ
เพ่ิมความมัน่ใจให้กบัผูใ้ช ้จากเหตุผลดงักล่าวท าให้ตลาดเคร่ืองส าอางเติบโตไดอ้ย่างรวดเร็วในทุกกลุ่มผลิตภณัฑ์ 
เช่น ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว และผลิตภณัฑ์เพ่ือความงาม เป็นตน้ ประกอบกบัปัจจุบนัซ่ึงเป็นโลกไร้พรมแดนท าให้การ
ติดต่อส่ือสาร หรือการรับรู้ข่าวสารของผูบ้ริโภคมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
อินเทอร์เน็ตมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว  ท าให้โลกสามารถเช่ือมโยงกนัไดอ้ย่างไร้พรมแดน มีการรายงานข่าวสาร
เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในทุกๆ ส่วนของโลกไดอ้ยา่งรวดเร็ว อินเทอร์เน็ตจึงไดถู้กน ามาใชใ้นชีวิตประจ าวนั รวมทั้ง
ในการถูกใช้เป็นส่ือโฆษณา และช่องทางการส่ือสารของบริษัทและองค์กรต่างๆ ไปยงัลูกค้า ทั้งน้ีอินเทอร์เน็ต
สามารถน าเสนอไดท้ั้งภาพ เสียง หรือวีดีโอ รวมทั้งมีโปรแกรมท่ีสามารถช่วยสืบคน้ขอ้มูลต่างๆ ไดต้ามความสนใจ
ของผูใ้ชง้าน โดยการโฆษณา และการเผยแพร่ขอ้มูล รวมถึงข่าวต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นนบัไดว้่าไดรั้บความ
นิยมอย่างกวา้งขวาง อาจจะเป็นเพราะในการด าเนินการนั้ นมีการใช้งบประมาณท่ีไม่สูง และยงัสามารถให้ข้อมูล
รายละเอียดต่างๆ ของสินคา้ บริการ ไดม้ากกว่าส่ืออ่ืนๆ ซ่ึงเป็นการกระตุน้ให้เกิดการซ้ือไดใ้นทนัที และยงัช่วยใน
การสร้างภาพลกัษณ์ เพ่ือหวงัผลระยะยาวในตวัสินคา้  ละในดา้นของกลุ่มเป้าหมายก็สามารถรับรู้ขอ้มูลต่างๆ หรือ
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สอบถามปัญหาขอ้สงสัยในตวัสินคา้หรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ไดต้ลอดเวลา ดว้ยเหตุน้ีท  าให้ในปัจจุบนัน้ี
อินเทอร์เน็ตจึงไดเ้ขา้มามีบทบาทท่ีส าคญัในวิถีชีวิตของคนในสังคมเป็นอยา่งมาก 

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคท่ีโซเชียลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าและบริการ  ในขณะท่ี
อินเทอร์เน็ตกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการช็อปป้ิงของลูกคา้เร่ิมตั้งแต่การหาขอ้มูลของสินคา้และร้านคา้ก่อนซ้ือ
เปรียบเทียบราคาอ่านรีวิวของลูกคา้คนอ่ืนเพ่ือขอความเห็นจากเพ่ือนหรือญาติสนิทและอ่ืนๆดว้ยวิวฒันาการของคา้
ปลีกออนไลน์ท่ียงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ืองผ่านช่องทางการช็อปป้ิงท่ีหลากหลายและครอบคลุมทั้งโทรศพัท์มือถือ
คอมพิวเตอร์นอกเหนือจากการให้บริการผา่นร้านคา้ทัว่ไป 

สาเหตุหลกัของการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ในปัจจุบนันเป็นเพราะความสะดวกสบายตลาดเคร่ืองส าอาง
จะมีความน่าสนใจและมีการแข่งขันสูง ปัจจัยท่ีจะท าให้ธุรกิจน้ีประสบความส าเร็จก็คือ การรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานให้คงท่ี จึงจะท าให้ผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่และบอกต่อๆ กนั จากท่ีไดก้ล่าวมาท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษา
การพฒันาแนวทางธุรกิจเคร่ืองส าอางออนไลน์ เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นขอ้มูลเชิงวิชาการในการส าหรับธุรกิจใน
การก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสม และยงัสามารถน าไปใชใ้นการก าหนดนโยบายเพ่ือวางแผนทางการตลาด 
ส าหรับการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีและคิดคน้บริการใหม่ๆ เพ่ือดึงดูดและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้
ต่อไปในอนาคต 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1.  เพ่ือศึกษาช่องทางของการตลาดซ่ึงรวมถึงการจ าหน่ายในธุรกิจการคา้ออนไลน์ (E-Commerce) ท่ีมีต่อ
เคร่ืองส าอาง 

2.  เพ่ือศึกษาแนวทางของการจดัการตลาดของลูกคา้ออนไลน์ในการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 
 
ค าถามการวจิัย 

การพฒันาธุรกิจเคร่ืองส าอางมีแนวทางอยา่งไร 
 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

1.  แนวคดิเกีย่วกบัเคร่ืองส าอาง 
เคร่ืองส าอางนบัเป็นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา มีการประเมินความปลอดภยั

ของผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง และแบ่งเคร่ืองส าอาง ตามความเส่ียงในดา้นความปลอดภยัออกเป็น 3 ประเภท (พิมล
พรรณ พิทยานุกุล, 2549) ดงัน้ี 1.  เคร่ืองส าอางควบคุมพิเศษ 2.  เคร่ืองส าอางควบคุม 3.  เคร่ืองส าอางทัว่ไป ในขณะท่ี 
อรัญญา มโนสร้อย (2529) ไดท้  าการแบ่งประเภทของเคร่ืองส าอางออกเป็น 2 ระเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 1.  เคร่ืองส าอาง
ประเภทไม่แต่งสีของผวิ และ 2.  เคร่ืองส าอางประเภทแต่งสีผวิ  

2.  ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมของผู้บริโภค 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการต่างๆ ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการคน้หา การซ้ือสินคา้ การ

ใช ้การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ ์และการบริการ เพ่ือท่ีจะสนองความตอ้งการและปรารถนาของตนและให้
ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 
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ฟิลิป คอตเลอร์  (เรวดี สระบวั, 2548) ไดคิ้ดตวัแบบข้ึน เพ่ืออธิบายพฤติกรรมในการซ้ือของผูบ้ริโภค โดย
อาศยัทฤษฎีพ้ืนฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษย ์โดยสาเหตุท่ีให้เกิดพฤติกรรม ประกอบดว้ยส่ิงเร้า 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่ิง
เร้าทางการตลาด ไดแ้ก่ ส่วนประสมการตลาด หรือ 4 P’s ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีควบคุมได ้และ ส่ิงเร้าภายนอกอ่ืนๆ ซ่ึงไม่
สามารถควบคุมได ้อนัไดแ้ก่ ปัจจยัและเหตุการณ์ในสภาพแวดลอ้มต่างๆ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงไดแ้ก่ 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และวฒันธรรม เป็นตน้  เหตุก่อให้เกิดพฤติกรรมในการซ้ือ เป็น ตวัป้อนเขา้ (input) 
เขา้สู่ “กล่องด า” หรือ “black box” ผ่านกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ ภายใตอิ้ทธิพลของวฒันธรรม สังคม และ
จิตวิทยา ท่ีบุคคลนั้นไดรั้บ และจะปรากฏผลออกมา (output) เป็นการแสดงพฤติกรรมตอบสนอง (response) ต่อส่ิงเร้า 
ในรูปของการตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือ  

3.  ทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการ 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Services Marketing Mix หรือ 7P’s) ประกอบดว้ย (เรวดี สระบวั, 2548) 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) / บริการ (Service) 2. ราคา (Price) 3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 4. การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 5. บุคคล (People) 6. กระบวนการให้บริการ (Process) 7. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) 

4.  ทฤษฎเีกีย่วกบัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
การติดต่อส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated  Marketing  Communication: IMC) (ศิริวรรรณ 

เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) มีการจดัประเภทออกเป็น (1) การโฆษณา (2) การขายโดยใชพ้นกังานขาย (3) การส่งเสริม
การขาย (4)   การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (5) การตลาดทางตรง และการตลาดแบบมีปฏิกิริยา (6) การตลาดโดย
การบอกต่อ (7) การจดักิจกรรมและการสร้างเสริมประสบการณ์  

5.  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
พรรณราย ศุภชาต (2547) ท าการวิจัยเร่ือง “คุณสมบติัผลิตภณัฑ์และการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง Oriental Princess ของสุภาพสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ปัจจยัการ
ส่ือสารทางการตลาด ประกอบด้วยการส่งเสริมการขายโดยใช้พนักงานขาย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ มี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง Oriental Princess และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ประกอบดว้ย 
ดา้นบรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอาง ดา้นผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง ช่ือเสียงของตราสินคา้ และลกัษณะอ่ืน ๆ ของเคร่ืองส าอางมี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง Oriental Princess  

นคัภคั คนฑา (2549) ท าการวิจยัเร่ือง “ทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้ของผูห้ญิงวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 27-33 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีความถ่ีในการซ้ือครีมบ ารุง
ผิวหน้าต่อเดือนเฉล่ียโดยประมาณ 2 คร้ังต่อเดือน มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางโดยเฉล่ียประมาณ 579.85 บาท
ต่อคร้ัง และมีพฤติกรรมในการซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้ คือ คุณสมบติัของสินคา้เหมาะกบัสภาพผวิ โดยตดัสินใจซ้ือดว้ย
ตนเองมากท่ีสุด   

ชมภัค นันทลีลา (2557) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ระงับกล่ิน กายของคนในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ระงบักล่ินกาย
ของคนในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงประกอบด้วย กล่ินของผลิตภัณฑ์ หอมถูกใจ กล่ินของผลิตภัณฑ์ติดทนนาน 
ผลิตภณัฑ์มีคุณสมบติัท่ีดี ผูบ้ริโภคนั้นตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์ ตอบสนองความตอ้งการและเม่ือใชแ้ลว้ท าให้รู้สึกมัน่ใจ
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ในคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ดงันั้นการท่ี ผลิตภณัฑใ์ชแ้ลว้มีคุณภาพจะเป็นเคร่ืองมือให้ผูบ้ริโภคจดจ าในประสิทธิภาพ
และคุณภาพของสินคา้ อีกทั้งการบอกต่อถึงคุณภาพของผลิตภณัฑเ์ป็นการสร้างความจดจ าตราสินคา้ไดดี้มากข้ึนใน
ส่วนของการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ และรายไดเ้ฉล่ีย ท่ีแตกต่างกนัไม่ไดส่้งผลต่อ การ
ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑร์ะงบักล่ินกายของคนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคดิการวจิัย (Conceptual Framwork) 

การศึกษาเร่ือง การพฒันาแนวทางธุรกิจเคร่ืองส าอางออนไลน์  มีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาช่องทางของ
การตลาดซ่ึงรวมถึงการจ าหน่ายในธุรกิจการคา้ออนไลน์ (E-Commerce) ท่ีมีต่อเคร่ืองส าอาง และเพ่ือศึกษาแนวทาง
ของการจดัการตลาดของลูกคา้ออนไลน์ในการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง เพ่ือตอบค าถามการวิจัยว่า การพฒันาธุรกิจ
เคร่ืองส าอางมีแนวทางอยา่งไร ผูว้ิจยัไดก้  าหนดระเบียบวิธีการวิจยัหรือกระบวนวิธีการวิจยั (methodology) โดยการ
ใชก้ระบวนวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) อนัประกอบไปดว้ย กระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูล
จากเอกสารหรือการวิจยัเชิงเอกสาร (documentary research) และกระบวนการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) 
เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งผูว้ิจยัไดท้  าการคน้ควา้ขอ้มูลทั้งท่ีเป็นเอกสารทางวิชาการ และงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องกบัการศึกษาน้ี ผูว้ิจัยได้ใช้แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งใช้เป็นฐานความรู้ในการศึกษางานวิจยัดงัน้ี ทฤษฎี
เก่ียวกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  เพ่ืออธิบายพฤติกรรมในการซ้ือของผูบ้ริโภค โดยอาศยัทฤษฎีพ้ืนฐานเก่ียวกบั
พฤติกรรมของมนุษย ์โดยสาเหตุท่ีให้เกิดพฤติกรรม ประกอบดว้ยส่ิงเร้า 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่ิงเร้าทางการตลาด เป็นปัจจยั
ท่ีควบคุมได ้และ ส่ิงเร้าภายนอกอ่ืนๆ ซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้เหตุก่อให้เกิดพฤติกรรมในการซ้ือ เป็น ตวัป้อนเขา้ 
(input) เขา้สู่ “กล่องด า” หรือ “black box” ผา่นกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ ภายใตอิ้ทธิพลของวฒันธรรม สังคม 
และจิตวิทยา ท่ีบุคคลนั้นไดรั้บ และจะปรากฏผลออกมา (output) เป็นการแสดงพฤติกรรมตอบสนอง (response) ต่อ
ส่ิงเร้า ในรูปของการตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Services Marketing Mix หรือ 7P’s) 
ประกอบด้วย (เรวดี สระบวั , 2548) 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) / บริการ (Service) 2. ราคา (Price) 3. ช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Place) 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 5. บุคคล (People) 6. กระบวนการให้บริการ (Process) 7. 
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) ทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดบริการ  บริการ (Service) 
เป็นกิจกรรมท่ีสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้จะเห็นไดว้่าก่อนท่ีจะมีการซ้ือ 
ผูซ้ื้อจะตอ้งพยายามวางกฎเกณฑ์เก่ียวกบัคุณภาพ และประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากบริการท่ีจะไดรั้บผูข้ายตอ้งสร้างความ
เช่ือมัน่โดยจะต้องพยายามหาหลักประกันให้ผูซ้ื้อสามารถ ท าการตัดสินใจได้เร็วข้ึนซ่ึงก็คือ ส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7 หรือ 7 P’s  และทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  แต่ละเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสาร
เหล่าน้ีมีหน้าท่ีของตัวมันเอง ซ่ึงหากใช้เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดอย่างสอดประสานกันจะท าให้
ประสิทธิภาพในการส่ือสารเพ่ิมมากข้ึน  (Yeshin,  1998)  เคร่ืองมือแต่ละชนิดมีความสามารถท่ีแตกต่างกนั การใช้
เคร่ืองมือแต่ละชนิดนั้นก็จะไดผ้ลลพัธ์ท่ีแตกต่างกัน ดงันั้นการท่ีจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายตอ้งค านึงถึง
ประสิทธิภาพในการส่ือสาร ตน้ทุน และการควบคุมเคร่ืองมือส่ือสาร โดยทั้งหมดจะมีผลต่อกิจกรรมทางการตลาดใน
ภาพรวมทั้งส้ิน (Fill, 2002) 
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วธิีด าเนินการวจิัย 
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) โดยมีกระบวนการใน

การวิจยั 3 วิธี คือ (1) การวิจยัเอกสาร  (2) การศึกษาจากขอ้มูลปฐมภูมิ โดยการวิจยัภาคสนาม ซ่ึงเลือกใชว้ิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (3) การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล 
ประกอบดว้ยลูกคา้ประจ าท่ีมาใชบ้ริการเคร่ืองส าอางท่ีร้าน และลูกคา้ขาจรท่ีมาใชบ้ริการเคร่ืองส าอางท่ีร้าน โดย
แบ่งเป็นลูกคา้ชาย หญิง ผูสู้งอาย ุเด็กวยัรุ่น และเพศท่ีสาม 

 
ผลการวจิัย 

ผลการศึกษาสามารถน ามาวิเคราะห์ โดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์ 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
1.  พฤตกิรรมการการตดัสินใจซ้ือผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางออนไลน์ 
จากการเก็บขอ้มูลโดยการสังเกตการณ์ ทั้งแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม รวมทั้งแบบสัมภาษณ์จากกลุ่ม

ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทั้งหมด 10 ท่าน ท าให้ทราบว่ามีสาเหตุในการซ้ือเคร่ืองส าอางทั้งหมด 4 สาเหตุ ไดแ้ก่ ซ้ือเคร่ืองส าอาง
หน่ึงเม่ือผลิตภณัฑท่ี์ใชอ้ยู่หมด เพ่ือนหรือบุคคลท่ีรู้จกัแนะน า  พนักงานขายแนะน าและให้ทดลองใช ้และเม่ือทราบ
ว่ามีผลิตภณัฑใ์หม่ออกสู่ตลาด นอกจากนั้นส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างใชผ้ลิตภณัฑใ์น กลุ่ม Makeup กลุ่ม Skincare และ
กลุ่ม Accessory  ประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ีซ้ือใช้อยู่ของผูใ้ห้ข้อมูลหลักในขณะน้ีนั้ นจะอยู่ในกลุ่มของ Makeup 
Skincare และกลุ่ม Accessory นอกจากน้ีเหตุผลส าคัญท่ีตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางด้านตราสินค้าเน่ืองจากมีราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ คุณภาพของเคร่ืองส าอาง รวมไปถึงการไดรั้บค าแนะน าจากบุคคลอ่ืน มีสินคา้หลากหลาย หาซ้ือ
ไดส้ะดวก และเป็นยีห่้อท่ีมีช่ือเสียง  ส่ือท่ีท าให้ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัรู้จกัเคร่ืองส าอางตราสินคา้หน่ึง พบว่า โดยส่วนใหญ่
กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลรู้จักเคร่ืองส าอางตราสินคา้หน่ึงจากเพ่ือน ญาติหรือ คนรู้จักแนะน า ส่ือส่ิงพิมพ์ / นิตยสาร วิทยุ /
โทรทศัน์ และอ่ืน ๆ เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุค๊ อินสตาแกรม 

2.  ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางออนไลน์ 
จากการเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทางดา้นปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางออนไลน์ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางออนไลน์ โดยสรุปแลว้มีทั้งส้ิน 4 ประเด็น ประกอบดว้ย คุณภาพผลิตภณัฑ์และ
ความปลอดภยัในการใช ้ ความหลากหลายของเคร่ืองส าอางท่ีมีให้เลือกซ้ือ บรรจุภณัฑ์สวยงามทนัสมยั ตราสินคา้
ของเคร่ืองส าอางมีช่ือเสียง มีเอกลกัษณ์ เป็นท่ีรู้จกั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นราคา โดยสรุปแลว้มีทั้งส้ิน 
3 ประเด็น ประกอบดว้ย ความคุม้ค่าของราคาเม่ือเทียบกบัตราสินคา้อ่ืน ระดบัราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณ และ
ระดบัราคามีให้เลือกหลากหลาย ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย โดยสรุปแลว้มีทั้งส้ิน 3 
ประเด็น ประกอบดว้ย สามารถใชบ้ริการซ้ือสินคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  ประหยดัเวลาในการเดินทาง และสามารถ
ติดต่อส่ือสารหรือสอบถามขอ้มูลกบัร้านคา้หรือผูข้ายได ้ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ประกอบดว้ย สามารถคืนเคร่ืองส าอางไดภ้ายใน14 วนั หากลูกคา้ไม่พึงพอใจในคุณภาพและความปลอดภยั เวบ็ไซตมี์
ส่วนลดราคาสินคา้ให้แก่ลูกคา้สมาชิก  เว็บไซต์ ขายสินคา้ชุดประหยดัท่ีร่วมสินคา้หลายตวัในชุดเดียวกนั ท าให้มี
ราคาต ่ากว่าเม่ือเทียบกบัการซ้ือสินคา้แยกเป็นรายช้ิน และมีการโฆษณาสินคา้ผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต ในเว็บไซต์ต่างๆ 
และส่ือโซเซียล อยู่สม ่าเสมอ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นพนักงาน คือ พนักงานแนะน าและตอบขอ้สงสัย



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาต ิ
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  663 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ลูกคา้ไดต้ลอดเวลา  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการ มีทั้งส้ิน 4 ประเด็น คือ ขั้นตอนใน
การช าระเงินมีความชดัเจน สะดวกและรวดเร็ว มีบริการตรวจเช็คเลขพสัดุ ขั้นตอนและกระบวนการในการสั่งซ้ือมี
ความง่ายและไม่ซบัซอ้น และสามารถใชบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว  และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
ลกัษณะทางกายภาพให้บริการ มีทั้งส้ิน 3 ประเด็น คือ สามารถเขา้ไปเลือกดูสินคา้และตรวจสอบราคาไดง่้าย มีความ
สะดวกในการเลือกใชบ้ริการ และรูปแบบของเวบ็ไซตมี์ความน่าสนใจและน่าเช่ือถือ 

3.  การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางออนไลน์ 
จากการเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทางดา้นการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางออนไลน์ พบว่า การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางออนไลน์ ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ กลยทุธ์ทางโฆษณา กลยทุธ์การส่งเสริมการขาย กล
ยทุธ์การขายโดยบุคคล และกลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี คือ การตลาดเชิงบูรณาการดา้นกลยุทธ์
ทางโฆษณาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางออนไลน์ ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ การโฆษณาผ่าน
ส่ือโทรทศัน์  การโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์  การโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น นิตยสาร และการโฆษณาผา่น
ป้ายโฆษณา การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการกลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการขาย ประกอบดว้ย 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ การรับ
ส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ช้ินท่ี 2  การให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิก  การให้ส่วนลดพิเศษแก่สมาชิก  การแถมสินคา้  ความ
หลากหลายในการจดักิจกรรม  และการแจกตวัอย่างสินคา้ให้ทดลองใช ้ การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการดา้นกล
ยุทธ์การขายโดยบุคคล ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ ความสะดวกและความรวดเร็วในการบริการ การแนะน า
โปรโมชัน่  และการแนะน าและตอบค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลผลิตภณัฑ ์การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการดา้นกลยทุธ์
การประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ การให้สัมภาษณ์ของผูจ้  าหน่าย และการกล่าวถึงสินค้าของ
เคร่ืองส าอางโดยดารา นกัแสดง บล็อกเกอร์ หรือคนท่ีมีช่ือเสียง 
 
สรุปผลการวจิัย 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า   
1. สาเหตุในการซ้ือเคร่ืองส าอางทั้งหมด 4 สาเหตุ ไดแ้ก่ ซ้ือเคร่ืองส าอางหน่ึงเม่ือผลิตภณัฑ์ท่ีใชอ้ยู่หมด 

เพ่ือนหรือบุคคลท่ีรู้จกัแนะน า พนักงานขายแนะน าและให้ทดลองใช ้และเม่ือทราบว่ามีผลิตภณัฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด 
กลุ่มตัวอย่าง ใช้ผลิตภัณฑ์ใน กลุ่ม Makeup กลุ่ม Skincare และกลุ่ม Accessory  เหตุผลส าคัญท่ีตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางด้านตราสินคา้เน่ืองจากมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ คุณภาพของเคร่ืองส าอาง รวมไปถึงการไดรั้บ
ค าแนะน าจากบุคคลอ่ืน มีสินคา้หลากหลาย หาซ้ือไดส้ะดวก และเป็นยีห่้อท่ีมีช่ือเสียง ส่ือท่ีท าให้ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัรู้จกั
เคร่ืองส าอางตราสินคา้หน่ึง คือ เพ่ือน ญาติหรือ คนรู้จกัแนะน า ส่ือส่ิงพิมพ ์/ นิตยสาร วิทย ุ/โทรทศัน์ และอ่ืน ๆ เช่น 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุค๊ อินสตาแกรม   

2. ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางออนไลน์ ประกอบดว้ย 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ แลว้มีทั้งส้ิน 4 ประเด็น ปัจจยัดา้นราคา มีทั้งส้ิน 3 ประเด็น  ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย มี
ทั้ งส้ิน 3 ประเด็น  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มี 4 ประเด็น  ปัจจัยด้านพนักงาน 1 ประเด็น  ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ มีทั้งส้ิน 4 ประเด็น  ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพให้บริการ มีทั้งส้ิน 3 ประเด็น  
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3.  การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางออนไลน์ 
ประกอบดว้ย ดา้นกลยทุธ์ทางโฆษณา ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั  ดา้นการส่งเสริมการขาย ประกอบดว้ย 6 ปัจจยั  ดา้นกล
ยทุธ์การขายโดยบุคคล ประกอบดว้ย 3 ปัจจยั  ดา้นกลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ ประกอบดว้ย 3 ปัจจยั 
 
อภปิรายผลการวจิัย 

สาเหตุในการซ้ือเคร่ืองส าอางทั้งหมด 4 สาเหตุ ไดแ้ก่ ซ้ือเคร่ืองส าอางหน่ึงเม่ือผลิตภณัฑท่ี์ใชอ้ยูห่มด เพ่ือน
หรือบุคคลท่ีรู้จักแนะน า  พนักงานขายแนะน าและให้ทดลองใช้ และเม่ือทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด 
นอกจากนั้นส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างใชผ้ลิตภณัฑ์ใน กลุ่ม Makeup กลุ่ม Skincare และกลุ่ม Accessory  ประเภทของ
ผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือใชอ้ยูข่องผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในขณะน้ีนั้นจะอยูใ่นกลุ่มของ Makeup Skincare และกลุ่ม Accessory เหตุผล
ส าคญัท่ีตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางดา้นตราสินคา้เน่ืองจากมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ คุณภาพของเคร่ืองส าอาง รวม
ไปถึงการไดรั้บค าแนะน าจากบุคคลอ่ืน มีสินคา้หลากหลาย หาซ้ือไดส้ะดวก และเป็นยีห่้อท่ีมีช่ือเสียง  ส่ือท่ีท  าให้ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัรู้จกัเคร่ืองส าอางตราสินคา้หน่ึง พบว่า โดยส่วนใหญ่กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลรู้จกัเคร่ืองส าอางตราสินคา้หน่ึงจาก
เพ่ือน ญาติหรือ คนรู้จกัแนะน า ส่ือส่ิงพิมพ ์/ นิตยสาร วิทย ุ/โทรทศัน์ และอ่ืน ๆ เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุค๊ 
อินสตาแกรม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั 2 ช้ิน ไดแ้ก่ อุษา ลิมปธนโชติ (2545) อุมาพร บิณษรี (2545) การตดัสินใจซ้ือ
คร้ังต่อไป เม่ือของเดิมท่ีใชอ้ยู่หมด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุธิศา โสมะบุตร (2549) ปริมาณการซ้ือต่อคร้ัง จะซ้ือ
ปริมาณ 2-3  ช้ิน/ค ร้ัง  การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยก รุง เทพ BANGKOK UNIVERSITY RESEARCH 
CONFERENCE 297 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนัคภคั คนฑา (2549) ซ่ึงการจ่ายเงินโดยเฉล่ียต่อคร้ังประมาณ 501-
1,000 บาท ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของนัคภัค คนฑา (2549) สุธิศา โสมะบุตร (2549) และเหตุท่ีเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอาง คิดว่า ไดรั้บค าบอกต่อจากคนรู้จกัว่าใชแ้ลว้ดีจึงเลือกซ้ือสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิลุบล นิมมลรัตน์ 
(2541: 1-5, 96-99) เหตุผลส าคญัเพ่ือความสวยงาม ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัทั้ง 3 ช้ิน ไดแ้ก่ อุมาพร บิณษรี (2545) 
อุษา ลิมปธนโชติ (2545) และ นัคภคั คนฑา (2549) สาเหตุท่ีไม่สอดคลอ้งกนัน่าจะมาจากในปัจจุบนัสภาพผิวหนา้
ของผูบ้ริโภคของแต่ละคนจะไม่เหมือนกนั เพราะฉะนั้นผูบ้ริโภคจึงเลือกใชเ้คร่ืองส าอางท่ีเหมาะกบัสภาพผิวหนา้
ของตนเองและการใชจ่้ายเงินโดยเฉล่ียต่อคร้ังของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากนั อาจจะข้ึนอยู่กบัรายไดท่ี้ไดม้าในแต่ละ
เดือนท่ีไม่เท่ากนั 

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางออนไลน์ พบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดทางดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางออนไลน์ โดยสรุปแลว้มี
ทั้งส้ิน 4 ประเด็น ประกอบดว้ย คุณภาพผลิตภณัฑแ์ละความปลอดภยัในการใช ้ ความหลากหลายของเคร่ืองส าอางท่ีมี
ให้เลือกซ้ือ บรรจุภณัฑ์สวยงามทนัสมยั ตราสินคา้ของเคร่ืองส าอางมีช่ือเสียง มีเอกลกัษณ์ เป็นท่ีรู้จกั สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัถึง 3 ช้ิน ไดแ้ก่ อุษา ลิมปธนโชติ (2545) นคัภคั คนฑา (2549) และ ปิยรัตน์ ณ สงขลา (2546) เพราะคุณภาพ
ของสินคา้เป็นส่ิงส าคญัในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค และท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ เน่ืองจากการแข่งขนั
ท่ีรุนแรงของสินคา้เคร่ืองส าอางท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งมีการดูแลเอาใจใส่ รักษาคุณภาพให้ไดม้าตรฐาน 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นราคา โดยสรุปแลว้มีทั้งส้ิน 3 ประเด็น ประกอบดว้ย ความคุม้ค่า
ของราคาเม่ือเทียบกบัตราสินคา้อ่ืน ระดบัราคามีความเหมาะสมกับปริมาณ และระดบัราคามีให้เลือกหลากหลาย 
กล่าวคือในการตั้ งราคาเคร่ืองส าอางท่ีขายผ่านอินเทอร์เน็ต ผูข้ายควรจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมของราคา
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เคร่ืองส าอางกบัความคุม้ค่าและคุณค่าท่ีลูกคา้จะไดรั้บเพราะเม่ือลูกคา้รู้สึกถึงความคุม้ค่าจากการซ้ือเคร่ืองส าอางผ่าน
อินเทอร์เน็ตมากข้ึนก็จะส่งผลให้ลูกคา้เกิดพฤติกรรมการซ้ือไดม้ากข้ึนและบ่อยคร้ังข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ศิริเพญ็ มโนศิลปกร (2551) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้และบริการผา่นช่องทางพาณิชย ์ อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า 
ปัจจยัดา้นราคา คือ ราคาสินคา้และบริการมีความเหมาะสมกบัคุณภาพ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั ปิยรัตน์ ณ สงขลา 
(2546) และ นิลุบล นิมมลรัตน์ (2541: 1-5, 96-99) เน่ืองจากปัจจุบนัไดมี้เคร่ืองส าอางหลากหลายยีห่้อ ท าให้ผูบ้ริโภค
สามารถท่ีจะมีสิทธ์ิในการเลือก การตดัสินใจซ้ือ และสามารถท่ีจะเปรียบเทียบระหว่างคุณภาพของผลิตภณัฑ์และ
ราคา โดยผูบ้ริโภคจะมีการพิจารณาว่าจะคุม้ค่าเหมาะสมจึงตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์นั้น ๆ และสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) กล่าว่า ดา้นราคา หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า ของบริการกบัราคา ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การก าหนดราคาการ
ให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย โดยสรุปแลว้มีทั้งส้ิน 3 ประเด็น ประกอบดว้ย 
สามารถใชบ้ริการซ้ือสินคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  ประหยดัเวลาในการเดินทาง และสามารถติดต่อส่ือสารหรือสอบถาม
ขอ้มูลกบัร้านคา้หรือผูข้ายได ้  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ปิยรัตน์ ณ สงขลา (2546) และนิลุบล นิมมลรัตน์ (2541: 1-
5, 96-99) เน่ืองจากในปัจจุบนัการแข่งขนัดา้นการส่งเสริมการตลาดของเคร่ืองส าอาง เพ่ือดูแลผวิพรรณสามารถท าได้
หลายวิธี สามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ริโภคและการรับข่าวสารไดอ้ย่างรวดเร็ว จึงท าให้ผูบ้ริโภคสามารถตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑต์ามความตอ้งการไดม้ากยิง่ข้ึน และสะดวกยิง่ข้ึน 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ประกอบดว้ย สามารถคืนเคร่ืองส าอางไดภ้ายใน
14 วนั หากลูกคา้ไม่พึงพอใจในคุณภาพและความปลอดภยั เวบ็ไซตมี์ส่วนลดราคาสินคา้ให้แก่ลูกคา้สมาชิก  เวบ็ไซต์ 
ขายสินคา้ชุดประหยดัท่ีร่วมสินคา้หลายตวัในชุดเดียวกนั ท าให้มีราคาต ่ากว่าเม่ือเทียบกบัการซ้ือสินคา้แยกเป็นรายช้ิน 
และมีการโฆษณาสินคา้ผา่นส่ืออินเทอร์เน็ต ในเวบ็ไซตต่์างๆ และส่ือโซเซียล อยูส่ม  ่าเสมอ  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นพนักงาน คือ พนักงานแนะน าและตอบขอ้สงสัยลูกคา้ไดต้ลอดเวลา  
พบว่าการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี ให้ความส าคญัมาก ภายในเคาน์เตอร์ในร้าน หรือช่องทางออนไลน์ จะตอ้งมีจ านวน
พนักงานท่ีเพียงพอต่อการให้บริการและอ านวยความสะดวกลูกคา้ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบอีกอย่างหน่ึงท่ีจะท าให้เกิด
ความพึงพอใจในการซ้ือผลิตภณัฑ์ เพ่ือท่ีจะไดไ้ม่ให้ผูบ้ริโภคเสียเวลาในการรอและเกิดความเบ่ือหน่ายต่อการซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการ มีทั้งส้ิน 4 ประเด็น คือ ขั้นตอนในการช าระเงิน
มีความชดัเจน สะดวกและรวดเร็ว มีบริการตรวจเช็คเลขพสัดุ ขั้นตอนและกระบวนการในการสั่งซ้ือมีความง่ายและ
ไม่ซับซ้อน และสามารถใช้บริการไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว  สอดคลอ้งงานวิจยัของ ปิยรัตน์ ณ สงขลา (2546) 
พนักงานท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเคร่ืองส าอางโดยท่ีสามารถให้ขอ้มูลกบัผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดี ก็จะท าให้เกิด
การบริการท่ีไดม้าตรฐาน 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพให้บริการ มีทั้งส้ิน 3 ประเด็น คือ สามารถเขา้ไป
เลือกดูสินคา้และตรวจสอบราคาไดง่้าย มีความสะดวกในการเลือกใชบ้ริการ และรูปแบบของเวบ็ไซตมี์ความน่าสนใจ
และน่าเช่ือถือ กล่าวคือ ผูข้ายเคร่ืองส าอางผ่านอินเทอร์เน็ตจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญักบัเร่ืองรูปแบบการให้บริการ
ผา่นเวบ็ไซต ์โดยจะตอ้งสร้างความน่าสนใจและน่าเช่ือถือให้กบัเวบ็ไซต ์รวมถึงเวบ็ไซตจ์ะตอ้งมีความสะดวกในการ
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สามารถเลือกดูสินคา้หรือตรวจสอบราคาได ้ง่ายซ่ึงจะท าให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจและพอใจในการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางผา่นอินเทอร์เน็ตและเม่ือลูกคา้เกิดความประทบัใจก็จะส่งผลให้ลูกคา้เกิดพฤติกรรมการซ้ือไดม้ากข้ึน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิด ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) กล่าวว่า ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical  
Evidence  and  Presentation)  เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้โดยพยายามสร้างคุณภาพ
โดยรวมทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาด
เรียบร้อยการเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางออนไลน์ ประกอบดว้ย 
4 ปัจจัย ได้แก่ กลยุทธ์ทางโฆษณา กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย กลยุทธ์การขายโดยบุคคล และกลยุทธ์การ
ประชาสัมพนัธ์ ผลการวิจยัพบว่า การตลาดเชิงบูรณาการดา้นกลยุทธ์ทางโฆษณาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางออนไลน์ ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ การโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์  การโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต 
เวบ็ไซต ์ การโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ เช่น นิตยสาร และการโฆษณาผา่นป้ายโฆษณา สอดคลอ้งกบัแนวความคิดเร่ือง
เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาด (Kotler. 2003 อ้างใน ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ , 2547: 741) ท่ีกล่าวว่า 
ผูบ้ริโภคอาจมีความเช่ือว่าสินคา้ท่ีทุ่มงบโฆษณาสูงตอ้งน าเสนอคุณค่าท่ีดี และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ พรรณ
ราย ศุภชาต (2548 ) ท่ีศึกษา “คุณสมบติัผลิตภณัฑ์และการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอาง Oriental  Princess ของสุภาพสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า การโฆษณามีความสัมพนัธ์ต่อพฤติ
กรรมาการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง Oriental Princess อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ระดบั
ต ่า 

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการกลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการขาย ประกอบดว้ย 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ การรับ
ส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ช้ินท่ี 2  การให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิก  การให้ส่วนลดพิเศษแก่สมาชิก  การแถมสินคา้  ความ
หลากหลายในการจดักิจกรรม  และการแจกตวัอย่างสินคา้ให้ทดลองใช ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากมีการส่งเสริมการขาย
มาก จะกระตุน้ความสนใจ ทดลองใช ้หรือการตดัสินใจท่ีเรียกว่า การกระตุน้ผูบ้ริโภค หรือการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่
ผูบ้ริโภค (Consumer promotion) ท่ีเป็นผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย ซ่ึงซ้ือสินคา้ไปเพ่ือใช้ส่วนตวัหรือใช้ในครัวเรือน (ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ , 2552 : 95) มีแนวโน้มท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้คร้ังต่อไปในปริมาณมากข้ึนดว้ย และสอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจยัของ พรรณราย ศุภชาติ (2548) ท่ีศึกษา “คุณสมบติัผลิตภณัฑแ์ละการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง Oriental   Princess ของสุภาพสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า การส่งเสริมการขายมี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมาการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง Oriental   Princess ของสุภาพสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ระดบัต ่า 

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการดา้นกลยทุธ์การขายโดยบุคคล ประกอบดว้ย 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความสะดวก
และความรวดเร็วในการบริการ การแนะน าโปรโมชั่น  และการแนะน าและตอบค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลผลิตภณัฑ์ 
เน่ืองจากพนกังานขายจะให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัสภาพผวิหนา้ แนะน าผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมและน าเสนอโปรโมชัน่เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค เม่ือผูบ้ริโภคเกิดความประทบัใจจะส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับ พรรณราย ศุภชาติ (2548) ท่ีศึกษา “คุณสมบติัผลิตภัณฑ์และการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง Oriental Princess ของสุภาพสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า  การใชพ้นักงานขายมี
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ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอาง Oriental Princess ของสุภาพสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ระดบัต ่า 

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการดา้นกลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์ ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ การให้
สัมภาษณ์ของผูจ้  าหน่าย และการกล่าวถึงสินคา้ของเคร่ืองส าอางโดยดารา นกัแสดง บล็อกเกอร์ หรือคนท่ีมีช่ือเสียง  

เพราะว่า การท่ีผูบ้ริโภคจะมีความภกัดีต่อตราสินคา้เคร่ืองส าอาง นั้นตอ้งอาศยัการรับรู้เก่ียวกบัสินคา้ ส่วน
ประสมของผลิตภณัฑ์ ผ่านการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการดา้นการให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ  
ไดแ้ก่ ดา้นการให้สัมภาษณ์ของผูจ้  าหน่าย ดา้นการเป็นสปอนเซอร์ และดา้นการกล่าวถึงสินคา้โดยดารา นักแสดง มี
ความสัมพนัธ์กับความภักดีต่อตราสินคา้เคร่ืองส าอาง ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอาง เพ่ือให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัผลิตภณัฑ ์สร้างทศันคติท่ีดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้จึง มีความสัมพนัธ์
กบัความภกัดีต่อตราสินคา้เคร่ืองส าอางโดยรวม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Etzel,  Walker  and  Stanton (2007:  677) ไดร้ะบุว่า 
การให้ข่าว (Publicity) เป็นรูปแบบพิเศษของการประชาสัมพนัธ์ โดยการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์ององคก์าร 
หรือนโยบายขององคก์ารผ่านส่ือโดยไม่ตอ้งจ่ายเงินให้กบัองคก์ารท่ีอุปถมัภร์ายการหรือเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี
ให้กบัผลิตภณัฑ์ในจิตใจของชุมชน โดยการสนบัสนุนกิจกรรมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพ่ือการเผยแพร่ข่าวสารท่ีส าคญั
ทางการค้าผ่านส่ือมวลชนในวงกวา้ง การให้ข่าวถือว่าเป็นการส่งเสริมการขายซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงของการ
ประชาสัมพนัธ์ โดยไม่ใชบุ้คลและไม่มีการจ่ายเงินจากองค์การท่ีได้รับผลประโยชน์ การประชาสัมพนัธ์ [Public  
Relation  (PR)]  เป็นความพยายามในการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงออกแบบมาเพ่ือสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร และผลิตภณัฑ์
ขององค์การซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภาณุพงษ์ พรหมวานิช (2552) ไดศึ้กษาต าแหน่งตราสินคา้การส่ือสารตรา
สินค้าเเละคุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับความภักดีในตราสินค้าน ้ าอัดลมตราเป๊ปซ่ีของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสารตราสินคา้น ้ าอัดลมตราเป๊ปซ่ี ไดแ้ก่ การรณรงค์โฆษณา
กิจกรรมทางการตลาดการส่ือสาร ณ จุดซ้ือ และการประชาสัมพนัธ์   (หัวขอ้โฆษณา) กบัความภกัดีในตราสินคา้น ้ า 
อดัลมตราเป๊ปซ่ีของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากงานวจิัย 
1.  ผูจ้ดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางผา่นทางออนไลน์ควรเลือกผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางท่ีจะน ามาจ าหน่าย

ให้มีความหลากหลาย เช่น การเลือกผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางส าหรับการตกแต่งใบหนา้ตอ้งท าการพิจารณาดูว่าในการ
ใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางส าหรับตกแต่งใบหนา้น้ีจะตอ้งใชผ้ลิตภณัฑป์ระเภทใดบา้ง ให้คดัเลือกผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
ดงักล่าว โดยให้มีผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางตกแต่งใบหน้าอย่างครบถว้นทุกประเภท ซ่ึงเมื่อผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ
ในความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ การคน้หาผลิตภณัฑ์จากเว็บไซต์ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการได้อย่าง
ครบถว้นสมบูรณ์ในการตดัสินใจซ้ือคร้ังต่อไปผูบ้ริโภคจะท าการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางดงักล่าวผ่านเว็บไซต์อย่าง
แน่นอน ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ 

2.  การใชช่้องทางการจดัจ าหน่ายผ่านทางออนไลน์ควรมีการสร้างและออกแบบกระบวนการซ้ือผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางท่ีง่ายละสะดวกสบายให้แก่ผูบ้ริโภค เน่ืองจากช่องทางการจดัจ าหน่ายผา่นทางออนไลน์ผูบ้ริโภคสามารถ
ท าการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางได้ตลอดเวลา ซ่ึงกระบวนการซ้ือท่ีง่ายะมีความส าคัญอย่างยิ่งในการ
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ตอบสนองความตองการซ้ือของผูบ้ริโภค ดงันั้นผูจ้ดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางควรให้ความส าคญักบัการอก
แบบ หรือการก าหนดกระบวนการในการซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ง่ายไม่ยุง่ยาก 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
1.  ควรศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางผ่าน

อินเทอร์เน็ตส าหรับผูห้ญิงวยัท างานในเขตอ่ืน ๆ รวมทั้งในต่างจงัหวดั โดยแต่ละพ้ืนท่ีย่อมมีองค์ประกอบในการ
ท าการศึกษาท่ีแตกต่างกนัออกไปจึงควรศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ และควรศึกษาวิจยัทุก 6 เดือน 
หรือ 1 ปี เพ่ือให้เห็นผลอยา่งชดัเจนต่อเน่ือง ท าให้สามารถทราบความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

2.  ควรศึกษาความคาดหวงัของผูบ้ริโภคในการซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านอินเตอร์เน็ตเพ่ือให้นักการตลาดน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันาและปรับปรุงท าให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความพึงพอใจในการซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด 
หรือศึกษาความต่างดา้นความคาดหวงัของการซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นอินเทอร์เน็ตและการซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นหน้าร้าน
โดยตรง เพ่ือน าขอ้มูลมาปรับใชก้บับริษทัให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3.  ควรศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคหลงัจากซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางผ่านอินเทอร์เน็ต ท่ีเป็น
ผลมาจากปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ เพ่ือให้ผูป้ระกอบการใชเ้ป็นกลยทุธ์ในการวางแผนการตลาดได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.  ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาความพึงพอใจดา้นส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อฤติ
กรรมการตัดสินซ้ือเคร่ืองส าอาง โดยเปรียบเทียบปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ท่ียงัไม่ได้ศึกษา เช่น ด้านสินค้า เน้นด้านการ
ออกแบบหีบห่อ ดา้นบริการ เน้นดา้นตวับุคคล เป็นตน้ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีหลากหลาย และสามารถน ามาใชใ้นการ
พฒันาและวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมเพ่ือเป็นประโยชน์ในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีแบบวิธีผสมผสานทั้งการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ดว้ยเคร่ืองมือแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 380 คน และการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการสาขาและผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา
ด้านเงินฝากและด้านสินเช่ือ 3 คน และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาด้วยทฤษฎีผงัก้างปลา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
และภายนอกใช ้SWOT Analysis และหาแนวทางเลือกก าหนดกลยุทธ์ใชต้าราง TOWS Matrix  ผลการศึกษาพบว่า  
1)  สาเหตุของปัญหาท่ีมีต่อการสมคัรบตัร VISA DEBIT ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคาร คือ  ช่องทางในการ
โฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพนัธ์ผา่นพรีเซ็นเตอร์ดว้ยบุคคลท่ีมีช่ือเสียง สิทธิประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลายและไม่ตอบโจทย์ ไม่เข้าถึงกลุ่มลูกคา้ และธนาคารอ่ืนได้เปรียบเพ่ือการแข่งขนัใน
สภาพแวดล้อมพ้ืนท่ีเดียวกัน 2) ได้แนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือการเพ่ิมยอดการใช้บัตร VISA DEBIT 3 กลยุทธ ์
เป็นทางเลือก ไดแ้ก่ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์ความแตกต่าง และกลยทุธ์การเจริญเติบโต และเลือกเพียง
ทางเลือกเดียวท่ีน าไปสู่แผนปฏิบติังาน คือ ทางเลือกกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด เป็นแผนการส่งเสริมการตลาด  
เนน้การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือดิจิตอลและบุคคล  
ค าส าคญั:  บตัรวีซ่าเดบิต, การเพ่ิมยอดการใชบ้ตัรวีซ่าเดบิต 

 

ABSTRACT 
This research is mixed method research based on the quantitative and qualitative research study of the 

information were collected using questionnaire from the samples of 380 people. Furthermore, 3 people of the branch 
manager and assistant branch manager on deposit and credit department were interviewed. The information were 
analyzed using statistics of frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation. Also, fishbone diagram 
was used to find cause of problem, SWOT Analysis was used to examine the internal and external environments, and 
TOWS Matrix was used to find the ways of strategic formulation. The results of research found that 1) cause of 
problem on registration of Visa Debit Card did not accord to the bank target. Due to advertising for marketing 
promotion, famous presenters were used for public relations, product privileges did not various and did not accord to 
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the customer demands, did not access to the customers, other banks got the advantageous for competition in the same 
space environment. 2) The guidelines to solving problems of increasing the use of Visa Debit Card were obtained of 
3 strategies. They were the promotion strategy, the difference strategy, the growth strategy, and the finance in duty. 
The Promotion strategy was marketing promotion plan which emphasized the public relations through digital medias 
and persons.  
Keywords:  Visa debit card , Increasing the use of Visa debit cards  
 
1. บทน า 
 จากการด าเนินงานของธนาคารออมสินภายใตทิ้ศทางการเติบโตและการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมเข้าสู่  
ยุคดิจิทลัยุคใหม่ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมการออม การสร้างวินัย และความรู้ทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมกบั
การกระจายโอกาสผลิตภณัฑบ์ตัร VISA DEBIT เพ่ือให้เขา้ถึงบริการทางการเงินครอบคลุมทุกกลุ่มลูกคา้ของธนาคาร 
ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้บุคคล กลุ่มลูกคา้ฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ กลุ่มลูกคา้ธุรกิจและหน่วยงาน โดยธนาคาร 
ออมสินส านักงานใหญ่ไดต้ั้งเป้าหมายให้ธนาคารสาขาทุกสาขา ตอ้งสร้างยอดการใชบ้ตัร VISA DEBIT หรือยอด 
การสมคัรให้ลูกคา้ไดเ้ขา้ถึงและเป็นไปตามเป้าหมาย  แต่ปัจจุบนัการด าเนินงานของธนาคารสาขา โดยเฉพาะธนาคาร
ออมสิน สาขาท าเนียบรัฐบาล ไดรั้บผลกระทบจากยอดการสมคัรใช้บตัร VISA DEBIT ต ่ากว่าเป้าหมายท่ีก าหนด  
เม่ือเทียบกบัสาขาสวนจิตรลดาฯ ท่ีถือว่าอยู่ในสถานท่ีราชการเหมือนกนั โดยสาขาท าเนียบรัฐบาลไดรั้บเป้าหมาย
สัดส่วนใกลเ้คียงกนัสาขาสวนจิตรลดาฯ แต่สามารถท ายอดการสมคัรไดน้้อยกว่า  และไม่บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 
ส่งผลให้การด าเนินงานของสาขาท าเนียบรัฐบาลดา้นยอดบตัรVISA DEBIT ตั้งแต่ของปี 2560 จนถึงตุลาคม 2561  
มีจ  านวนท่ีลดลงและต ่าท่ีสุด จนถูกจัดอยู่ในอันดับท้ายของภาคท่ี 1 ซ่ึงน าไปสู่การประชุมผลการด าเนินงาน 
รายไตรมาสงวด 6 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือหาแนวทางท่ีขอเพ่ิมเป้าหมายให้สามารถท ายอดได้  (ธนาคารออมสิน 
สาขาท าเนียบรัฐบาล, 2561) 
  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ท าให้ผู ้ศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดบัตร VISA DEBIT  
ของธนาคารออมสิน สาขาท าเนียบรัฐบาล  เพ่ือหาสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจในการสมัครใช้บตัร  
VISA DEBIT และน าไปสู่การหาแนวทางแกไ้ขปัญหาพฒันาตวัผลิตภณัฑ์บตัร VISA DEBIT ของธนาคารออมสิน 
สาขาท าเนียบรัฐบาล เพ่ือให้การสมคัรเป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ก าหนดต่อไป  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1 เพ่ือศึกษาสาเหตุของปัญหาท่ีมีต่อการสมคัรบตัร VISA DEBIT ของธนาคารออมสิน สาขาท าเนียบ

รัฐบาล 
2.2  เพ่ือศึกษาแนวทางในการเพ่ิมยอดการใชบ้ตัร VISA DEBIT ของธนาคารออมสิน สาขาท าเนียบรัฐบาล 

 

3. การทบทวนทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง  
 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาถึงทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการตลาด
ใชศึ้กษาตวัแปรการตลาดท่ีควบคุมได้ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 
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2550) โดยมีการพฒันาจากส่วนประสมทางการตลาด 4Ps เป็น 7Ps  ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย ส่งเสริมการตลาด บุคลากรหรือพนักงาน กระบวนการให้บริการ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ในส่วนดา้น
ผลิตภัณฑ์และบริการจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ด้านราคา เก่ียวกับมูลค่าท่ีผูบ้ริโภคยอมจ่ายเงินเพ่ือแลกกบั
ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บหรือการให้ส่วนลด การยกเวน้ค่าธรรมเนียม เป็นตน้ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เก่ียวกบัการ
กระจายตวัสินคา้หรือการสนับสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาดหรือเก่ียวกบัสถานท่ีตั้งท่ีสามารถใชบ้ริการ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด เก่ียวกบัการใชก้ารส่ือสารโฆษณาา ประชาสัมพนัธ์ การลดแลกแจกแถม ดา้นบุคลากรหรือพนกังาน 
เก่ียวกบัผูใ้ห้บริการทั้งในส่วนเจา้ของ ผูบ้ริหาร และพนกังานฝ่ายปฏิบติั ดา้นกระบวนการให้บริการเก่ียวกบักระบวน
การหรือขั้นตอนการท างานท่ีจะให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความ
สะดวกให้กบัผูม้าใชบ้ริการ (Etzel, Walker and Stanton, 2001) 

นอกจากน้ีไดศึ้กษาทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาด้วยกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ โดยได้ศึกษาทฤษฎีผงัก้างปลา ทฤษฎี SWOT Analysis  และ TOWS Matrix  
เพ่ือหากลยุทธ์ ซ่ึงการศึกษาทฤษฎีกา้งปลาหรือผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เป็นแผนผงัท่ีแสดง
ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหากับสาเหตุท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหา โดยวิธีการ เขียนปัญหาท่ีหัวปลาลงทางขวามือ  
และเขียนกา้งปลาจากซา้ยไปขวาโดยเร่ิมจากกระดูกสันหลงัเพ่ืออธิบายสาเหตุหลกั ๆ ลงบนเส้นกระดูกสันหลงัทั้งบน
และล่าง พร้อมกบัตีกรอบส่ีเหล่ียมเพ่ือระบุสาเหตุหลกัในกา้งใหญ่ และใส่กา้งรองเมื่อเป็นสาเหตุรอง  ซ่ึงตอ้งพิจารณา
ทบทวนว่าการใส่สาเหตุต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัตามระดบัชั้นถูกตอ้งหรือไม่ แลว้ใส่ขอ้มูลเพ่ิมเติมให้ครบถว้น
ตามขอ้มูลท่ีตอ้งการศึกษา (วนัรัตน์ จนัทกิจ, 2550) ส่วนทฤษฎี SWOT Analysis  เป็นทฤษฎีทางการตลาดวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก โดยพิจารณาจากจุดแข็งหรือจุดเด่น จุดอ่อนหรือขอ้เสียเปรียบ โอกาสในการ
ด าเนินงานตามแผนงาน และอุปสรรคท่ีอาจเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อการด าเนินงาน และสามารถน าไปวิเคราะห์ TOWS 
Matrix หรือเรียกว่า ตารางเมตริกซ์ สู่การหากลยุทธ์ท่ีเหมาะสม ออกเป็นกลยุทธ์เชิงรุก  กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์ 
เชิงรับ และกลยุทธ์เชิงป้องกนั (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550)  และสามารถน าไปสู่การวางแผนระดบักลยุทธ์
ระดับองค์กร (Corporate Strategy) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ  (Business-Level Strategy) และกลยุทธ์ระดับหน้า ท่ี  
(Functional-Level Strategy) ในส่วนของกลยุทธ์ระดบัองค์กร ไดแ้ก่  กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) กลยุทธ์ 
คงตวัหรือคงท่ีค่อยเป็นค่อยไป (Stability Strategy) และกลยุทธ์ปรับเปล่ียน (Renewal Strategy) กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ 
ไดแ้ก่ กลยุทธ์ผูน้ าดา้นตน้ทุน (Cost Leadership Strategy) กลยุทธ์ความแตกต่าง (Differentiation Strategy) และกลยุทธ์การ
มุ่งเน้น (Focus Strategy) และกลยุทธ์ระดับหน้าท่ี  ได้แก่ กลยุทธ์ด้านการผลิต (Production Strategy) กลยุทธ์ด้าน
การเงิน (Financial Strategy) กลยทุธ์ดา้นทรัพยากรมนุษย ์ (Human Resource Management Strategy) และกลยทุธ์ดา้น
การตลาด (Marketing Strategy)  (เอกชยั  อภิศกัด์ิกุล, 2553)   

 
งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษางานวิจยัของพจน์ ฉัว่ด  ารงกุล (2550) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเดบิต Krungsri Visa Electron พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ตัรคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมา ปัจจยัดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นพนักงาน ดา้นกระบวนการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และงานวิจยัของสุพรรณิกา สาธุภาค 
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(2554) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเดบิต GSB Visaelectron ของธนาคารออมสิน พบว่า 
ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเดบิตอนัดบัแรก รองลงมา มีเคร่ืองมือใน
การให้บริการท่ีสะดวกและทนัสมยั และสถานท่ีให้บริการมีความสะดวกสบาย 
 กรอบแนวคดิการวจิัย 

จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งผูศึ้กษาไดน้ ามาประยุกต์ใช้และก าหนดกรอบ
แนวคิดของการวิจยัดงัรูปท่ี 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1  แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั 
 

4. การด าเนินการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแบบวิธีผสมผสานทั้งการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ ในส่วนการวิจยั

เชิงปริมาณ ประชากรเป็นลูกค้าท่ีใช้บริการของธนาคารออมสิน สาขาท าเนียบรัฐบาล ท่ีได้เปิดบญัชีเงินฝากประเภท 
เผื่อเรียก ทั้ งหมด 6,481 คน (ข้อมูลจากธนาคารออมสิน สาขาท าเนียบรัฐบาล  ณ เดือนกุมภาพันธ์  2562)  
และใชก้  าหนดกลุ่มตวัอย่าง ใชสู้ตรการค านวณของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)  
ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 380 คน และใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling)  วิธีการสุ่มตวัอย่าง
ตามความสะดวก (Accidental Selection) ในเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการเจาะจงผูจ้ ัดการสาขา 
และผูช่้วยผูจ้ดัการสาขาดา้นเงินฝากและดา้นสินเช่ือของธนาคารออมสิน สาขาท าเนียบรัฐบาล จ านวน 3 คน 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
การคึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา  เพ่ือให้สามารถเก็บขอ้มูลได้

อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ผูศึ้กษาไดส้ร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นหลกัในการสร้างค าถาม โดยเฉพาะการเลือกใชท้ฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 
น ามาใชใ้นการสร้างค าถามเพ่ือตอ้งการทราบความคิดเห็นสอดคลอ้งกบัความตอ้งหรือการการตดัสินใจในการสมคัร
ใชบ้ตัร VISA DEBIT ของลูกคา้  โดยน าไปสร้างเคร่ืองมือ 2 ชนิด คือ 1)  แบบสัมภาษณ์ โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แนว

ปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 7Ps 

ปัญหาท่ีพบและ
ขอ้เสนอแนะใช้

บริการ 

สาเหตุของปัญหา 
ท่ีมีต่อการสมคัร 

สภาพแวดลอ้มภายใน
และภายนอก 

ท่ีมีต่อการสมคัร 

ขอ้เสนอแนะแนวทาง
การแกไ้ขปัญหาเพ่ือ

การเพ่ิมยอดการใชบ้ตัร 

แนวทางการเพ่ิมยอดบตัร VISA DEBIT ของธนาคารออมสิน สาขาท าเนียบรัฐบาล 
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ค าถามการสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง  ออกแบบแนวค าถามสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 สาเหตุของปัญหา 
ท่ีมีต่อการสมคัรบตัร VISA DEBIT จากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย/สถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ 
และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่วนท่ี 2 สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก และส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาเพ่ือการเพ่ิมยอดการใชบ้ตัร VISA DEBIT ของธนาคารออมสิน  สาขาท าเนียบรัฐบาล 2) แบบสอบถาม 
สร้างแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะ
เป็นค าถามปลายปิดท่ีให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว ไดแ้ก่  เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ
ระยะเวลาการใชง้าน ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดบริการ 7Ps  ของ
บตัรออมสิน VISA DEBIT  7 ดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย/สถานท่ี 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลกัษณะทางกายภาพ   โดยลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นมาตราอตัราภาคหรือมาตรช่วง (Interval Scale) ท่ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
เป็นการวดัความคิดเห็น 5 ตัวเลือก ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ซ่ึงให้เลือกค าตอบเดียวใน 5 ระดับ คือ  
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด และส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาท่ีพบและขอ้เสนอแนะ
ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการบตัร VISA DEBIT ของธนาคารออมสิน มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด และน าเคร่ืองมือท่ีสร้าง
ข้ึนน้ีทั้งในส่วนแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนน าไปใช ้

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยแบบสัมภาษณ์ และขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน 

ซ่ึงเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสัมภาษณ์ดว้ยตนเองโดยสัมภาษณ์ผูจ้ดัการสาขาและผูช่้วยผูจ้ดัการสาขาดา้นเงินฝากและดา้น
สินเช่ือของธนาคารออมสิน สาขาท าเนียบรัฐบาล   จ  านวน 3 คน และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยขอความ
อนุเคราะห์พนกังานธนาคารออมสิน สาขาท าเนียบรัฐบาล  ช่วยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 380 คน ท่ีมีบญัชี
เงินฝากประเภทเผือ่เรียกของธนาคารออมสิน สาขาท าเนียบรัฐบาล จนครบตามจ านวนท่ีตอ้งการ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
จากขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได ้ผูศึ้กษาจะน ามาวิเคราะห์โดยอาศยัเคร่ืองมือท่ีน ามาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

เพ่ือน าไปหาแนวทางแกไ้ขปัญหาในการเพ่ิมยอดการใชบ้ตัร VISA DEBIT ของธนาคารออมสิน สาขาท าเนียบรัฐบาล 
โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 น าขอ้มูลวิธีวิจยัดว้ยเชิงคุณภาพท่ีเก็บรวบรวมดว้ยแบบสัมภาษณ์มาตรวจสอบขอ้มูลสามเส้า
ด้านบุคคลระหว่างผูจ้ ัดการสาขาและผูช่้วยผูจ้ ัดการสาขาด้านเงินฝากและดา้นสินเช่ือของธนาคารออมสิน สาขา
ท าเนียบรัฐบาล ก่อนน ามาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา พร้อมทั้งแยกแยะจบัประเด็น และตดัค าพูดบางค าพูดท่ีไม่เหมาะสม
หรือไม่เก่ียวขอ้งกบัการวิจยัออกไป เพ่ือให้ได้ขอ้มูลท่ีถูกต้อง และสรุปประเด็นสาเหตุของปัญหาจากปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ 7Ps สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก และข้อเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
เพ่ือน าไปใชใ้นขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 2 ขอ้มูลวิธีวิจยัดว้ยเชิงปริมาณท่ีเก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถาม น ามาตรวจสอบข้อมูลและลงรหัส 
ก่อนน ามาวิเคราะห์ดว้ยคอมพิวเตอร์ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ คือ 1) ปัจจยัส่วนบุคคล หาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ  
2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้วยสถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
และ 3) ปัญหาท่ีพบและขอ้เสนอแนะของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการบตัร VISA DEBIT ของธนาคารออมสิน หาค่าความถ่ี 
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ขั้นตอนท่ี 3 น าผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นส่วนใหญ่สาเหตุของปัญหาจากขั้นตอนท่ี 1 และขั้นตอนท่ี  2  
สาเหตุของปัญหาพิจารณาจากค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อยท่ีสุด  รวมถึงพิจารณาจากค่าความถ่ีค าถาม
ปลายเปิดของแบบสอบถามปัญหาท่ีพบท่ีใชบ้ริการบตัร มาสรุปและน าไปใชส้ร้างแผนผงักา้งปลาท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์ของสาเหตุของปัญหา เป็นสาเหตุหลกัและสาเหตุรอง  

ขั้นตอนท่ี 4 น าผลท่ีไดส้าเหตุของปัญหาจากขั้นตอนท่ี 3 และพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ขั้นตอนท่ี 1 และ
ขั้นตอนท่ี 2 มาสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ใชท้ฤษฎี SWOT Analysis โดยใชข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก และขอ้เสนอแนะ และใชข้อ้มูลจากการตอบแบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย ถา้เป็นจุดแข็งค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ะอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด แต่ถา้เป็นจุดอ่อน
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลางถึงนอ้ยท่ีสุด  

ขั้นตอนท่ี 5 หลงัจากวิเคราะห์และสรุปสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกดว้ยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคแล้ว ก็จะน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพนัธ์แบบเมตริกซ์โดยใช้ตาราง 
TOWS  Matrix  วิเคราะห์ทางเลือกออกมาเป็นกลยทุธ์ในการแกไ้ขปัญหาหรือแนวทางแกไ้ขปัญหาเพ่ือการเพ่ิมยอด
การใชบ้ตัร VISA DEBIT ของธนาคารออมสิน สาขาท าเนียบรัฐบาล 

 
5. ผลการวจิัย 

ผลการศึกษาน าเสนอตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  
ส่วนท่ี 1  สาเหตุของปัญหามีต่อการสมคัรบตัร VISA DEBIT กบัธนาคารออมสิน สาขาท าเนียบรัฐบาล  

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นลูกค้า  
พบว่า จากข้อมูลการสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี  ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั/ลูกจา้งบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,000 บาทข้ึนไป และระยะเวลาการใช้
งานท่ีเป็นลูกคา้ของธนาคาร มากกว่า 5 ปีข้ึนไป ให้ความส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.97 และรายดา้นระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
ทุกดา้นเรียงล าดบัคือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.78 ดา้นบุคลากร 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.90 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 ด้านกระบวนการให้บริการ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.00 ดา้นราคา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.99 ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย/สถานท่ี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.04 ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.54 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.95 และดา้นการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.21  และเม่ือพิจารณารายประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนโดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
ท่ีต ่าสุด คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ประเด็นการโฆษณาตามส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร แผ่นพบั โปสเตอร์ ฯลฯ มีผล
ต่อการใชบ้ตัรเดบิต ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.02 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.22 รองลงมา ประเด็นการน าบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.10 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.23 นอกจากน้ีลูกค้าส่วนใหญ่ 
ให้ความเห็นว่า ปัญหาท่ีพบของการใช้บริการบตัร VISA DEBIT เกิดจากการไม่ประชาสัมพนัธ์และการโฆษณา 
ให้ลูกคา้เขา้ถึงการเปล่ียนแปลงขอ้มูลเก่ียวกบับตัรท่ีเป็นปัจจุบนั และการท าตลาดเพ่ือการแข่งขนักบัธนาคารอ่ืน  

ส่วนจากการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการสาขาและผูช่้วยผูจ้ดัการสาขาด้านเงินฝากและดา้นสินเช่ือ ถึงสาเหตุของ
ปัญหาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ส่วนใหญ่เห็นว่าเกิดจากการไม่ประชาสัมพนัธ์และโฆษณาผ่านส่ือ
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ต่างๆ และใชบุ้คคลมีช่ือเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์น าเสนอผลิตภณัฑ ์เพ่ือส่งเสริมการตลาด การให้สิทธิประโยชน์จากการ
ใชบ้ตัรยงัไม่ตอบโจทยค์วามตอ้งการหากเทียบกบัธนาคารอ่ืนๆ ในดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ  และพนกังานน าเสนอ
ผลิตภณัฑย์งัไม่เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้และไม่ช านาญการขายบตัร หากเทียบกบัสาขาอ่ืนๆ และสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเกิด
จากการแข่งขนัและการใชอ้  านาจต่อรองของลูกคา้ท่ีจะเลือกใชบ้ริการธนาคารอ่ืนในพ้ืนท่ีเดียวกนั ท าให้เสียเปรียบ
การแข่งขนัการใชบ้ริการ ดงันั้นเม่ือน าสาเหตุของปัญหามาสรุปและเขียนสาเหตุของปัญหาดว้ยแผนผงักา้งปลา พบว่า 
สาเหตุหลกัของปัญหาส่วนใหญ่มาจากขอ้มูลการสอบถามลูกคา้คือ ช่องทางในการโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ ท่ีส่งเสริม
การตลาด การประชาสัมพนัธ์ผา่นพรีเซ็นเตอร์ดว้ยบุคคลท่ีมีช่ือเสียง สิทธิประโยชน์ของผลิตภณัฑไ์ม่หลากหลายและ
ไม่ตอบโจทย ์และสาเหตุรองปัญหาส่วนใหญ่มาจากการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการสาขาและผูช่้วยผูจ้ดัการสาขาดา้นเงินฝาก
และดา้นสินเช่ือคือ พนกังานไม่เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้และไม่ช านาญการขายบตัร และธนาคารอ่ืนไดเ้ปรียบเพ่ือการแข่งขนั
และการใชอ้  านาจต่อรองของลูกคา้ในสภาพแวดลอ้มพ้ืนท่ีเดียวกนั และเขียนแผนผงักา้งปลาไดด้งัรูปท่ี 2 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2  แสดงผงักา้งปลาแสดงสาเหตุของปัญหา 
 
 ส่วนท่ี 2 แนวทางการเพ่ิมยอดการใช้บตัร VISA DEBIT ของธนาคารออมสิน สาขาท าเนียบรัฐบาล พบว่า  
จากสาเหตุของปัญหามีต่อการสมคัรบตัร VISA DEBIT ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผูศึ้กษาตอ้งหาแนวทางเลือกเพ่ือแก้ไข
ปัญหา เพ่ือการเพ่ิมยอดการใช้บตัร VISA DEBIT ของธนาคารออมสิน สาขาท าเนียบรัฐบาล โดยการน าข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์และการสอบถามวิเคราะห์ออกมาเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค เพ่ือน าไปหาขอ้สรุปโดยใชต้าราง TOWS 
Matrix เพ่ือก าหนดทางเลือกออกมาเป็นกลยทุธ์ในการแกไ้ขปัญหาดงัน้ี 

 
 
 

สาเหตุของ
ปัญหามีต่อการ
สมคัรบตัร 

VISA DEBIT  
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 

สาเหตุหลกั/ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 

สาเหตุรอง/ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ/ปัจจยัอืน่ๆ  
 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์
และบริการ 

ดา้นบุคลากร สภาพแวดลอ้มภายนอก 

ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ 
และการโฆษณา 

สิทธิประโยชน์ 
ของผลิตภณัฑ ์

ไม่เขา้ถึง 
กลุ่มลูกคา้ 

การแข่งขนั 

พรีเซ็นเตอร์ 
ดว้ยบุคคล 

ไม่ช านาญขายบตัร 

อ านาจต่อรอง 
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ตารางที ่1 ก าหนดทางเลือกโดยใช้ TOWS Matrix 

ปัจจยัภายใน 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัภายนอก 

จุดแขง็ (S) 
S1 : เคร่ือง ATM มีความปลอดภยั 
S2 : บุคลากรให้บริการบตัรมีความรู้ 
s3 : ยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และรายปี 
s4 : ค่าธรรมเนียมการท าบตัรที่ถูกกว่าธนาคารอื่น 
s5 :  แกปั้ญหาเร่ืองบตัรไดเ้ร็วและถูกตอ้ง 
s6 : เป็นธนาคารที่รัฐสนับสนุน 
s7 : มีฐานลูกคา้ที่มัน่คงและจ านวนมาก 

จุดอ่อน (W) 
W1 : ช่องทางการโฆษณาผา่นส่ือดิจิตอล 
W2 :  ไม่ใชบุ้คคลที่มีช่ือเสียงมาเป็น 
          พรีเซ็นเตอร์ 
W3 :  รูปแบบของบตัรไม่ตอบโจทย์ 
W4 :  ไม่มีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ 
W5 :   บุคลากรไม่เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้  
           และขาดความช านาญขายบตัร 

โอกาส (O) 
O1: พฒันาผลิตภณัฑน์ า   

เทคโนโลยีมาใช ้
O2: รัฐมีนโยบายคุม้ครอง 

ความปลอดภยัขอ้มูล 
O3: ลูกคา้เช่ือมัน่ช่ือเสียง 

และภาพลกัษณ์เป็นธนาคาร
ของรัฐ 

O4: ใชส่ื้อการประชาสัมพนัธ์ 
และโฆษณาหลากหลาย 

(SO Strategy) 
1. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 
เน้นการส่งเสริมการตลาดดว้ยการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ทุกช่องทางให้ลูกคา้ไดเ้ขา้ถึง 
รวมถึงให้ความปลอดภยัการบริการและคุม้ครอง
ความปลอดภยัของขอ้มูล และให้ค  าแนะน าเพื่อ
สร้างความเช่ือมัน่ของธนาคารและการแข่งขนั
กบัธนาคารอื่น  
(S1, S2, O1, O2, O4)  
 
 
 
 
 
 

(WO Strategy) 
2. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 
เน้นการส่งเสริมการตลาด ดว้ยการเพิ่มช่อง
ทางการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การใช้
เทคโนโลยแีละการพฒันาผลิตภณัฑใ์น
รูปแบบใหม่ๆ โดยน าบุคคลภายนอกที่มี
ช่ือเสียงมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ผา่นส่ือ รวมถึง
ประชาสัมพนัธ์การสร้างความน่าเช่ือถือ
และสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีขอบุคลากรที่มี
ความช านาญขายบตัรของธนาคาร  
(W1-W5, O1,O3, O4) 
3. กลยุทธ์ความแตกต่าง 
ผลิตภณัฑข์องธนาคารมีรูปแบบที่แตกต่าง
ไปจากธนาคาร โดยมีรัฐสนับสนุน 
ท าให้มีขอ้ก าจดัการค ้าประกนัวงเงินฝาก 
เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ลกูคา้ 
(W1, W3, O1, O3) 

อุปสรรค (T)  
T1 : คู่แข่งมีบริการบตัรที่

หลากหลาย 
T2 :  คู่แข่งให้สิทธิประโยชน์

การตลาดที่ดีกวา่ 
T3 : การใชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมยั 
 
T4 : ใชง้บประมาณการลงทุน 

โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 
  

(ST Strategy) 
4. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 
ให้ภาครัฐเขา้มาสนับสนุนงบประมาณ 
การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ที่ส่งเสริม
การตลาดเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเขา้ถึงการ
ให้บริการ และการน าเทคโนโลยีทนัสมยัมาใช้
เพือสร้างความปลอดภยัเคร่ือง ATM  เพิ่มสิทธิ
ประโยชน์ของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
(S1, S3, S6, T3, T2, T4) 
 
 

(WT Strategy) 
5. กลยุทธ์การเจริญเติบโต 
เพื่อไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทีรั่ฐ
สนับสนุน ควรลงทนุงบประมาณโฆษณา
และประชาสัมพนัธ์ ให้บริการบตัรและ 
สิทธิประโยชน์จากการใชท้ี่หลากหลาย
เพื่อเพิ่มสัดส่วนการแบ่งตลาดของ
ผลิตภณัฑ ์รวมถึงพฒันารูปแบบบตัรที่
ตอบโจทยด์ว้ยการใชเ้ทคโนโลยี เพือ่ให้
บุคลากรมีแรงเสริมในการสร้างยอดขาย 
เพิ่มผลก าไร ขยายฐานลูกคา้ สร้างเครือข่าย
พนัธมิตรทางธุรกิจ 
(W3, W5,T1,T2,T3, T4)  
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 จากการวิเคราะห์ตามตารางดังกล่าวท าให้ได้แนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาออกเป็น 3 ทางเลือก  
คือ  ทางเลือกท่ี 1 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ระดบัหน้าท่ี (กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธ์เชิงแกไ้ข (WO 
Strategy) กลยุทธ์เชิงรับ (ST Strategy)) ทางเลือกท่ี 2 กลยุทธ์ความแตกต่างระดับธุรกิจ  (กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO 
Strategy)) และทางเลือกท่ี 3  กลยทุธ์การเจริญเติบโตระดบัองคก์ร (กลยทุธ์เชิงป้องกนั (WT Strategy)) และเลือกเพียง
ทางเลือกเดียวคือ ทางเลือกกลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด ท่ีน าไปสู่การจดัท าแผนปฏิบติังานทั้งในส่วนของแผนระยะ
ยาวและแผนฉุกเฉิน เพราะว่าธนาคารออมสิน สาขาท าเนียบรัฐบาล เป็นธนาคารสาขาท่ีตั้งอยูใ่นส่วนราชการ สามารถ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัดว้ยการยกระดบัต าแหน่งทางการตลาดของบตัร VISA DEBIT โดยให้ความส าคญั 
แผนโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการตลาด เนน้การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือดิจิตอลและบุคคล  
 

6. การอภปิรายผล 
จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายไดว้่า จากสาเหตุของปัญหามีต่อการสมคัรบตัร VISA DEBIT กบัธนาคาร

ออมสิน สาขาท าเนียบรัฐบาล ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ส่วนใหญ่เกิดจากจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
ดา้นการส่งเสริมการตลาด รองลงมา ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ แสดงให้เห็นว่าการน ากลยทุธ์การตลาดบริการมาใช้
เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการตลาดดว้ยการการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ และการประชาสัมพนัธ์ผา่นพรีเซ็นเตอร์ดว้ย
บุคคลท่ีมีช่ือเสียง สอดคล้องกับแนวคิดของ Etzel, Walker and Stanton (2001) ท่ีว่าการส่งเสริมการตลาดใชก้าร
ส่ือสารโฆษณาและประชาสัมพนัธ์สามารถเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และเหมาะกบัการไป
ใช้เป็นเคร่ืองมือกับผลิตภัณฑ์ธุรกิจธนาคารท่ีมีการแข่งขัน ส่วนด้านผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเน้นการเพ่ิมสิทธิ
ประโยชน์การสมคัรและเลือกใชบ้ตัร VISA DEBIT กบัธนาคารออมสิน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุดาดวง เรืองรุจิระ 
(2543) ท่ีว่าผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการสามารถเลือกประยุกต์ให้สอดคลอ้งกบัแรงจูงใจและพฤติกรรมการการ
เลือกใชบ้ริการของตลาดเป้าหมาย ท าให้ลูกคา้เป้าหมายพอใจถึงคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีจะไดรั้บ 
ส่วนเหตุผลท่ีเลือกกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด เป็นทางเลือกใชเ้ป็นแนวทางการเพ่ิมยอดการใชบ้ตัร VISA DEBIT 
ของธนาคารออมสิน สาขาท าเนียบรัฐบาล  แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดท่ีเป็นกลยุทธ์การตลาด 
บริการ 7Ps  เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดสามารถน าไปใช้วางแผนการเพ่ิมยอดการใช้บตัร VISA DEBIT สอดคล้องกับ
งานวิจยัของพจน์ ฉั่วด ารงกุล (2550) ท่ีว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเดบิต KRUNGSRI 
VISA ELECTRON ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และยงัสอดคลอ้งกับงานวิจยัของสุพรรณิกา สาธุภาค (2554)  ท่ีว่าปัจจัย 
ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเดบิต GSB VISAELECTRON ของธนาคารออมสิน 
 
7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 
ผลการศึกษาสาเหตุของปัญหามีต่อการสมคัรบตัร VISA DEBIT กบัธนาคารออมสิน สาขาท าเนียบรัฐบาล 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ ช่องทางในการโฆษณาผ่านส่ือต่าง  ๆท่ีส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพนัธ์ ผา่นพรีเซ็นเตอร์
ดว้ยบุคคลท่ีมีช่ือเสียง สิทธิประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ไม่หลากหลายและไม่ตอบโจทย์ พนักงานไม่เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ 
และธนาคารอ่ืนไดเ้ปรียบเพ่ือการแข่งขนัในสภาพแวดลอ้มพ้ืนท่ีเดียวกนั ดงันั้นเม่ือน าสาเหตุของปัญหาเหล่าน้ีมา
วิเคราะห์หาทางเลือกแก้ไขปัญหา ได้แนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาออกเป็น 3 ทางเลือก คือ  ทางเลือกท่ี 1  
กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด ระดบัหนา้ท่ี ทางเลือกท่ี 2 กลยทุธ์ความแตกต่าง ระดบัธุรกิจ และทางเลือกท่ี  3  กลยทุธ์
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การเจริญเติบโต ระดบัองค์กร  และเลือกทางเลือกเดียวท่ีใชเ้ป็นแนวทางการเพ่ิมยอดการใชบ้ตัร VISA DEBIT ของ
ธนาคารออมสิน สาขาท าเนียบรัฐบาล และน าไปสู่แผนปฏิบติังานและแผนฉุกเฉินคือ ทางเลือกกลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาด ท่ีเน้นแผนส่งเสริมการตลาดเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือดิจิตอลและบุคคล เป็นอันดับแรก 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของธนาคารสาขาท าเนียบรัฐบาลและส านกังานใหญ่ในยคุปัจจุบนั 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะต่อการศึกษาคร้ังน้ีว่า การศึกษาเฉพาะธนาคารสาขาหรือสาขาใด

สาขาหน่ึง มีผลต่อการศึกษาสาเหตุของปัญหาท่ีอยู่ในวงจ ากัดต่อการน าไปหาทางแก้ไขปัญหาและการก าหนด
งบประมาณแต่ละทางเลือก และตอ้งเลือกเพียงทางเลือกเดียวท่ีเป็นกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ท่ีสามารถน าไปสู่
การปฏิบติังาน เพ่ือท าแผนปฏิบติังานโครงการ/กิจกรรมดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบัธนาคารสาขา แต่อยา่งไร  
ก็ตามการแกไ้ขปัญหาจากสาเหตุของปัญหาดา้นการส่งเสริมการตลาด ยงัตอ้งด าเนินการตามนโยบายของธนาคาร
ออมสินส านักงานใหญ่เป็นหลกั ดงันั้นหากมีการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดการใชบ้ตัร VISA 
DEBIT ของธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่เพ่ือเป็นทางเลือกในการใชก้ลยุทธ์ไดท้ั้งในระดับองค์กร ระดบัธุรกิจ 
ระดบัหนา้ท่ีเพ่ือการแข่งขนั หรือเปรียบเทียบความแตกต่างแนวทางการเพ่ิมยอดการใชบ้ตัร วีซาเดบิตกบับตัรเครดิต
ของธนาคารออมสิน 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสาเหตุของปัญหา 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ท าธุรกรรม 3) เพ่ือหาแนวทางดา้นการตลาดเพ่ิมจ านวนลูกคา้ในการท าธุรกรรมผา่นช่องทาง Self Service Transaction 
สุ่มตวัอย่างจากกลุ่มตวัอยา่งในการสัมภาษณ์ เลือกใชก้ารสุ่มแบบเจาะจงสัมภาษณ์ผูจ้ดัการและพนักงานทุกคน ใน
สาขา จ านวน14  คน และการสุ่มตวัอยา่งจากการส ารวจใชก้ารสุ่มแบบการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก จากการ
เก็บขอ้มูลจากลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการของธนาคารออมสิน สาขาบ๊ิกซี กระบ่ี จ  านวน 391 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
คือแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม  
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท าธุรกรรมผ่านช่องทาง Self Service Transaction ของธนาคาร
ออมสิน สาขาบ๊ิกซี กระบ่ีในระยะเวลา 6 เดือน มีผูใ้ชบ้ริการ 356 คน มีผูท่ี้ไม่ใชบ้ริการ  35  คน ผลการศึกษาพบว่า
ส่วนใหญ่ใชบ้ริการประเภทถอนเงินเพราะการใชบ้ริการสะดวกรวดเร็ว เป็นเวลา 1-5 ปี จ  านวน 1-3 คร้ังในระยะเวลา 
6 เดือน จ านวนเงินท่ีใช้บริการ1,000-3,000 บาท ใช้บริการหน้าร้านสะดวกซ้ือ เช่น 7-11 เหตุผลส าคญัท่ีท าให้ไม่
สามารถใชบ้ริการเพราะเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ขดัขอ้ง ผูท่ี้ไม่ใชบ้ริการ ส่วนใหญ่จะใชท้าง INTERNET BANKING 
เน่ืองจากเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถให้บริการไดค้รบวงจร ส่วนแนวทางการแกปั้ญหาคือ 1. ดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดของธนาคาร ปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้ทนัสมยั เช่น ใช ้VTM ท่ีมีความหลากหลาย และ
สามารถใชง้านไดง่้ายข้ึน ฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพพนกังานธนาคารท่ีบริการแก่ลูกคา้จดัท าโปรโมชัน่ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินต่างสาขา 2.ดา้นการยอมรับเทคโนโลยขีองธนาคาร ประชาสัมพนัธ์การใชบ้ริการการท า
ธุรกรรมผา่นเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์สร้างการรับรู้ โดยใชพ้นกังานเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าและใชส่ื้อต่าง ๆ 
ค าส าคญั : ท าธุรกรรมการบริการตนเองผา่นเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์, ลูกคา้, ธนาคารออมสิน 
 

ABSTRACT 
 The study this is intended to 1) to investigate the cause of the problem, 2) to study the factors that affect the 
decision-making transactions, 3) to find ways to increase the number of customers in the market transaction Pastways 
Self Service TransactionA sampling of the sample in an interview. Choose the sampling interview managers and 
employees in the field.14 and sampling of the survey used random sampling to select a sample of convenience. From 
the data collected from the customers or users of the Savings Bank Big C Krabi number 391 was used in the study. 
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Interviewand queries resultseducationfound Most of the transaction Pastways Self Service Transaction Big C 
Thailand's Government Savings Bank.The period 6 months with 356 service users who do not have access to 35 
people.  The study indicated that Most servicesType DrawingBecause of the quick service for 1-5 year 1-3 times in 
the period. 6 months The amountuse the service 1,000-3,000 baht a page for convenience stores like 7-11. The main 
reasons can not use the service.Because electronic failure Those who do not useservice Most useway Internet banking 
The electronic machine can make it stop. The solution is 1. The marketing mix of the bank. Improve information 
technology systemsThe modern use VTM diverse And can be deployed easily. Training and development of 
employees, bank customers do promotion does not charge a fee for withdrawing foreign branches. 2.The adoption of 
banksPromote the use of electronic transactions through awareness. The staff provides advice and use various media. 
keyword : Self Service Transaction, employees, Government Savings Bank 
 
1. บทน า 
 ธนาคารออมสินก าหนดทิศทางและนโยบายการด าเนินงานในปี 2561 – 2565 โดยเนน้การขบัเคล่ือนภารกิจ
เข้าสู่ศตวรรษท่ี 2 อย่างมัน่คงและย ัง่ยืน มุ่งสู่การเป็น GSB New Century: Digi-Thai Banking “Digital for all This” 
โดยน า เทคโนโลยีและนวตักรรมมาพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงิน ตลอดจนช่องทางการให้บริการ เพ่ือส่ง
มอบผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงินให้ลูกคา้ โดยเฉพาะลูกคา้รายยอ่ยและฐานรากไดใ้ชอ้ย่างสะดวกสบาย เขา้ถึง
ง่ายและปลอดภยัก าหนดขอบเขตการด าเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการให้สินเช่ือรายยอ่ย เพ่ือขยายโอกาสการเขา้ถึงแหล่ง
เงินในระบบให้แก่ลูกคา้บุคคล ลูกคา้ฐานราก และผูป้ระกอบการธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก โดยเฉพาะกลุ่ม Startup ใน
สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และให้สินเช่ือรายใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของสินเช่ือทั้งหมด ดว้ยเป้าหมายการ
เติบโตของเงินฝากและสินเช่ือตามทิศทางการขยายตวัของเศรษฐกิจไทย(GDP) เนน้การขบัเคล่ือนภารกิจมุ่งสู่การเป็น 
Digi-ThaiBanking พร้อมทั้งได้ก  าหนดกรอบทิศทางการด าเนินงาน ปี 2561-2565 (Strategic Postitioning) โดยมี
เป้าหมายสัดส่วนธุรกรรมผา่นช่องทาง Digital ต่อธุรกรรม ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 75 ในปี 2565 ซ่ึงรวมถึงการท าธุรกรรม
การบริการตนเอง ผา่นเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service Transaction) ธนาคารออมสินจึงเล็งเห็นถึงความส าคญัของ
การท าธุรกรรมผา่นช่องทางดงักล่าวเพ่ือให้บรรลุนโยบายและเป้าหมายท่ีวางไวข้า้งตน้ (ธนาคารออมสิน, 2561) 

ทั้งน้ีธนาคารออมสิน สาขาบ๊ิกซี กระบ่ีเป็นสาขาหน่ึงในภาค 17 ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในทิศทางและ
นโยบายของธนาคารออมสิน โดยมุ่งดา้นดิจิทลั รวมถึงการท าธุรกรรมผา่นช่องทาง Self Service Transaction มากข้ึน
ตามท่ีธนาคารออมสิน ไดก้  าหนดกรอบทิศทางการด าเนินงาน ปี 2561-2565  (Strategic Positioning)  โดยมีเป้าหมาย
สัดส่วนธุรกรรมผ่านช่องทาง Digital ต่อ ธุรกรรม ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 75 ใน ปี 2565 นั้นจะประกอบไปดว้ยช่องทาง 
Online Transaction เช่น Mobile banking และ Internet banking มีผูใ้ชบ้ริการคิดเป็น 49 % และช่องทาง  Self Service 
Transaction คิดเป็น 19 % นอกจาก ช่องทาง Digital สาขาบ๊ิกซี กระบ่ี มีช่องทางเคาน์เตอร์ Teller Transaction คิดเป็น 
32 % ซ่ึงจ านวนการท าธุรกรรมผ่านช่องทางธุรกรรมบริการตนเองผ่านเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ ( Self Service 
Transaction)   3 ไตรมาสในปี 2561 ของธนาคารออมสิน สาขาบ๊ิกซี กระบ่ี ยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีธนาคาร
ก าหนดไว ้(ฝ่ายบริหารงานสาขาส่วนบริหารช่องทางสาขา ตามหนังสือท่ี บงส.5128/2561 ลงวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 
2561เร่ืองการน าส่งสัดส่วนการท าธุรกรรมผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารออมสินสาขา ณ เดือนกนัยายน 2561) ท า
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ให้ตอ้งท าการศึกษาเพ่ือ 1) ศึกษาสาเหตุของปัญหาท่ีลูกคา้ท าธุรกรรมการบริการตนเอง ผ่านเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Self Service Transaction)  2)  เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจท าธุรกรรมการบริการตนเอง ผ่านเคร่ือง
อิเล็กทรอนิกส์ (Self Service Transaction)  และ 3)  เพ่ือหาแนวทางดา้นการตลาดเพ่ิมจ านวนลูกคา้ในการท าธุรกรรม
การบริการตนเอง ผา่นเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service Transaction) 

 
2. แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้ศึกษาเก่ียวกบั “แนวโน้มการท าธุรกรรมผ่านช่องทาง Self Service 
Transaction 3 ไตรมาส  ในปี 2561 ของธนาคารออมสิน สาขาบ๊ิกซี กระบ่ี” ซ่ึงผูศึ้กษาไดศึ้กษา คน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร วารสาร ต าราต่าง ๆ โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 

แนวคดิทฤษฏส่ีวนประสมทางการตลาดของธุรกจิบริการ  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552 ได้อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service 

Marketing Mix) ของศาสตราจารย ์ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ (Philip Kotler) ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ี ให้บริการ
ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีแตกต่างสินคา้อุปโภคและบริโภคทัว่ไป  จ  าเป็นจะตอ้งใชส่้วนประสมการตลาด 7 อย่าง หรือ 7P's 
ประกอบดว้ย  

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้ง
มอบ ให้แก่ลูกคา้ และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้นๆ โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น 2 
ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งได ้(Tangible Products) และ ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Products)   

2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) การ
บริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ  

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอ
บริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณา
ในดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels)  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotions) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคัญในการติดต่อส่ือสารให้
ผูใ้ชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม การใชบ้ริการและเป็นกุญแจ
ส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้งทางตรงสู่สาธารณะและทางออ้มผา่นการส่ือสาร  

5. ดา้นบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือให้
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการและ
ผูใ้ช้บริการต่างๆ เจ้าหน้าท่ีต้องมีความสามารถมีทัศนคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ มีความคิดริเร่ิม มี
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กบัองคก์ร  

6. ดา้นกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) เป็นการแสดงให้เห็น
ถึงลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอให้กบัลูกคา้ให้เห็นเป็นรูปธรรม  

7. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ ท่ี
น าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ  
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แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) 
 พรชนก พลาบูลย  ์(2558) กล่าวว่า  การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง เป็นการน า  เทคโนโลยีท่ียอมรับมาใช้
งานซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตวับุคคลหรือการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมทศันคติ และการใชง้าน
เทคโนโลยท่ีีง่ายข้ึน นอกจากน้ีการน าเทคโนโลยมีาใชง้านท าให้แต่ละบุคคลมีประสบการณ์ ความรู้ และทกัษะในการ
ใชง้านเพ่ิมเติม 
 ศศิจันทร์ ปัญจทวี  (2560) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การท่ีบุคคลใด ๆ ก็ตาม  ท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยใีนการปฏิบติังานหรือใชใ้นชีวิตประจ าวนั ตอ้งสามารถใชเ้ทคโนโลยีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และพร้อมท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัอยูเ่สมอ 
 ลกัษณะของการยอมรับเทคโนโลย ี
 เยาวพา ชูประภาวรรณ (2559) ไดก้ล่าวว่า ขั้นตอนในกระบวนการยอมรับและการใช ้เทคโนโลย ีประกอบดว้ย 
5 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การรับรู้ (Awareness) เป็นขั้นตอนแรกท่ีจะน าไปสู่การยอมรับหรือการปฏิเสธนวตักรรมใหม่ โดยท่ี
บุคคลรับรู้ว่ามีนวตักรรมใหม่คร้ังแรกเป็นขั้นตอนของการรับทราบเท่านั้นว่านวตักรรมไดเ้กิดข้ึนและมี อยูจ่ริงแต่ยงั
ไดรั้บขอ้มูลไม่ครบถว้น  

2. ความสนใจ (Interest) การท่ีบุคคลเร่ิมมีความสนใจ เร่ิมค้นหาขอ้มูลและเรียนรู้เก่ียวกบันวตักรรมนั้น
เพ่ิมข้ึน พฤติกรรมน้ีเป็นไปในลกัษณะท่ีตั้งใจและใชก้ระบวนการคิดมากกว่าขั้นการรับรู้ ซ่ึงในขั้นน้ีจะท าให้บุคคล
ไดรั้บความรู้เก่ียวกบันวตักรรมใหม่นั้นมากข้ึน บุคลิกภาพ ค่านิยม สังคมหรือ ประสบการณ์เก่าๆ จะมีผลต่อบุคคลนั้น 
และมีผลต่อการติดตามข่าวสาร  

3. การประเมิน (Evaluation) เป็นขั้นตอนไตร่ตรอง บุคคลจะน าขอ้มูลท่ีไดน้ ามาพิจารณาขอ้ดี ขอ้เสีย เพ่ือ
ตัดสินใจว่าควรจะทดลองนวตักรรมใหม่หรือไม่ขั้นน้ีจะแตกต่างจากขั้นอ่ืนๆ ตรงท่ีจะเกิดการตดัสินใจท่ีจะลอง
ความคิดใหม่ๆ โดยบุคคลมกัคิดว่าการใชส่ิ้งใหม่ๆ เป็นการเส่ียงท่ีไม่แน่ใจ ผลท่ีจะไดรั้บในขั้นน้ีจึงตอ้งการแรงเสริม 
(Reinforcement) เพ่ือสร้างความมัน่ใจยิ่งข้ึนว่าส่ิงท่ีไดต้ดัสินใจ ทดลองนั้นถูกตอ้ง โดยการให้ค  าแนะน าข่าวสารเพ่ือ
ประกอบการตดัสินใจต่อไป 

4. การทดลอง (Trial) เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลทดลองนวตักรรมใหม่ โดยอาจลองปฏิบติัทั้งหมดหรือ บางส่วน
เพ่ือพิสูจน์ประโยชน์ของนวตักรรมใหม่นั้น และรอตดัสินใจว่าจะยอมรับนวตักรรมนั้นหรือไม่ ในขั้นตอนน้ีบุคคลจะ
แสวงหา ข่าวสาร ท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกบันวตักรรมใหม่ซ่ึงผลทดลองจะมี ความส าคญัยิง่ต่อการตดัสินใจ ท่ีจะปฏิเสธ
หรือยอมรับต่อไป  

5. การยอมรับ (Adoption) เป็นขั้ นตอนสุดท้ายในกระบวนการยอมรับ เป็นขั้ นตอนท่ีบุคคลยอมรับ 
นวัตกรรมใหม่ หลังจากได้ทดลองปฏิบัติแล้ว และน าไปปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองหลังจากยอมรับนวตักรรม  แล้ว 
กลุ่มเป้าหมายจะมีการแสวงหาข่าวสารเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการตดัสินใจยอมรับ ถา้ข่าวสารท่ี ไดรั้บภายหลงัมีผลว่า
ไม่สมควรรับนวตักรรมนั้น อาจท าให้เกิดพฤติกรรมเลิกยอมรับนวตักรรมนั้ นได ้แต่ถา้ไดรั้บข่าวสาร ท่ีดีภายหลงั
อาจจะกลบัมายอมรับใหม่ไดอี้ก 
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แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี(The Technology Acceptance Model: TAM) 

 
 
เดวิส (1989 อา้งในธันยช์นก กุณฑี, 2553).  ไดน้ าทฤษฎีของ Technology Acceptance Model (TAM ประยุกต์กบั

การ พยากรณ์พฤติกรรมและความความเขา้ใจของมนุษยซ่ึ์งมีรายละเอียด ดงัน้ี 
ตวัแปรภายนอก (External Variable)  คือ อิทธิพลของตวัแปรภายนอกท่ีสร้างความรับรู้ในแต่บุคคลแตกต่าง 

กนัออกไป  
การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีเกิดการการใชง้าน ซ่ึงผูใ้ชง้านเช่ือ

ว่า เทคโนโลยจีะสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในงานของตน อีกทั้งยงัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรงต่อ ความตั้งใจแสดง
พฤติกรรมการใชง้าน  

การรับรู้ความง่ายต่อการใช ้ (Perceived Ease of Use) คือ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ซ่ึงจากการท่ี
เทคโนโลยีนั้น ง่ายต่อการน ามาใชง้าน ไม่ตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถในการใชง้านมากนัก ซ่ึงสามารถวดัไดว้่า 
ตรงกบัความตอ้งการท่ีคาดหวงัต่อเทคโนโลยไีวห้รือไม่  

ทศันคติของผูใ้ชง้าน (Attitude toward Use) คือ ทศันคติของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อการใชง้าน เกิดข้ึนจากการรับรู้
ถึง ประโยชน์และการรับรู้ถึงความง่ายในการใชร้ะบบ ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการยอมรับการใชง้านจริงอีกดว้ย 

เจตนาเชิงพฤติกรรมในการใชง้าน   (Behavioral Intentions to Use)  คือ เจตนาท่ีผูใ้ชมี้ความพยายามในการ
ใชง้านเทคโนโลย ียอมรับและมีท่าทีจะใชง้านเทคโนโลยนีั้น ๆ ต่อไปในอนาคต  

 
3. วธิีการศึกษา 

กลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรในคร้ังน้ีคือ ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการของธนาคารออมสิน สาขาบ๊ิกซี กระบ่ี จ  านวน 17,995 คน (ท่ีมา: 

ฝ่ายขอ้มูลลูกคา้ของธนาคารออมสิน  สาขาบ๊ิกซี กระบ่ี ปี 2561) โดยกลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากตารางส าเร็จรูปของ ทาโร 
ยามาเน่ (Yamane, 1973 อา้งในธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ได้
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 391 คน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในการสัมภาษณ์ เลือกใชก้ารสุ่มแบบเจาะจงสัมภาษณ์ผูจ้ดัการและ

พนักงานทุกคน ในสาขา จ านวน 14  คน และสุ่มแบบตามสะดวกสัมภาษณ์ลูกคา้จ านวน 20 คน จากผูท่ี้มาใชบ้ริการ

 

การรับรู้ถึงประโยชน ์
(Perceived Usefulness) 
 

 

อิทธิพลของตวัแปร 
(External Variables) 

 

เจตนาท่ีผูใ้ช ้
(Behavioral 
Intention) 

 

 

ทศันคติของผูใ้ชง้าน   
(Attitude Toward Using) 

 

พฤติกรรมการใช ้  
(Usage Behavior) 

การรับรู้ถึงความง่าย
ในการใชง้าน 

(Perceived Ease of Use) 
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ธนาคารออมสิน สาขาบ๊ิกซี กระบ่ี และใชก้ารส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามกบัลูกคา้ธนาคาร จ านวน  391 คน โดย
พิจารณาจากการมาใชบ้ริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาบ๊ิกซี กระบ่ี  ดว้ยตนเอง ระหว่างเดือน มีนาคม 2562  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ใชว้ิธีวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยการจ าแนก ถอ้ยค า หรือ

ขอ้ความท่ีกลุ่มตวัอย่างแสดงความคิดเห็น แลว้น ามาตีความ สังเคราะห์ และวิเคราะห์ ดว้ยหลกัแห่งเหตุผล สร้างขอ้สรุป
แบบอุปนัย ( Induction Analysis) อภิปรายถึงขอ้เท็จจริงท่ี คน้พบตามสภาพการณ์ ปรากฏการณ์ ความสัมพนัธ์ และประเด็น
ส าคญัเพ่ือตอบค าถามการศึกษา 

การวิเคราะห์ขอ้มูลจาก แบบสอบถาม  ใชส้ถิติส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เพ่ืออธิบายลกัษณะทัว่ไป เช่น ค่าเฉล่ีย (Mean) ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standards Deviation) โดยน าเสนอเป็นตาราง 
4. ผลการศึกษา 

4.1 ผลสัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์ผูจ้ดัการและพนักงานทุกคน ในสาขาบ๊ิกชี กระบ่ี  จ  านวน 14  คน สัมภาษณ์ลูกคา้จ านวน 20 คน 

ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาบ๊ิกซี กระบ่ี 
ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและพนกังาน 

 ผลสัมภาษณ์  ความถี่ 
สาเหตุท่ีลูกคา้ท าธุรกรรมการ
บริการตนเองผา่นเคร่ือง
อิเล็กทรอนิกส์ (Self Service 
Transaction) นอ้ยลง 
 

- การพฒันาเทคโนโลยีดา้นมือถือในการท าธุรกรรม
ทางการเงินท าให้ลูกค้าใช้บริการ Mobile Banking 
ซ่ึงสะดวกและสามารถพกติดตวัได ้

- ลูกค้าฐานราก ขาดความรู้ในการใช้บริการตู้ไม่รู้
วิ ธี ก า รท า ธุ รก รรมผ่ าน ช่องทา ง  Self Service 
Transaction 

- ด้านราคา ค่าธรรมเนียม เ น่ืองจากถ้าใช้บริการ 
Mobile banking ไม่ตอ้งจ่าย 

10 
 
 
 
3 
 
 
 
1 

ผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้  
 ผลสัมภาษณ์ ความถี่ 

สาเหตุท่ีท าให้ท่านเลือกใช้
บริการผา่นเคร่ือง
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ออมสิน 

 

- สะดวกในการใช้บริการเพราะเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคารออมสินสาขาบ๊ิกชี  กระบ่ี ตั้งอยูใ่นบริเวณ
ห้างสรรพสินคา้  

- สามารถมองหาใช้บริการได้ง่ายเน่ืองจากมีลักษณะ
สีสันท่ีสามารถเห็นไดช้ดั  

- ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานห้าง และลูกค้าของ
ห้าง บ๊ิกซี กระบ่ี 

9 
 
 
6 
 
 
5 
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 ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาคือ 1. ดา้นส่วนประสมทางการตลาดของธนาคาร  ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทนัสมยั เช่น ใช ้VTM ท่ีมีความหลากหลาย และสามารถใชง้านไดง่้ายข้ึน ฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพ
พนักงานธนาคารท่ีบริการแก่ลูกค้าจัดท าโปรโมชัน่ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการถอนเงินต่างสาขา 2.ดา้นการ
ยอมรับเทคโนโลยีของธนาคาร ประชาสัมพนัธ์การใชบ้ริการการท าธุรกรรมผ่านเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์สร้างการรับรู้ 
โดยใชพ้นกังานเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าและใชส่ื้อต่าง ๆ 

4.2 ผลจากการส ารวจ 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40  ปี มีระดบัการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบ

อาชีพขา้ราชการ มีรายได ้20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน และมีสถานภาพสมรส  
   1. การวิเคราะห์พฤติกรรมการท าธุรกรรมผ่านช่องทาง Self Service Transaction ของธนาคารออมสิน 
สาขาบ๊ิกซี กระบ่ีในระยะเวลา 6 เดือน มีผูใ้ชบ้ริการการท าธุรกรรมผา่นช่องทาง  Self Service Transaction จ  านวน 356  
มีผูท่ี้ไม่ใชบ้ริการจ านวน  35  คน ส่วนใหญ่ใชบ้ริการประเภทถอนเงินเพราะ การใชบ้ริการสะดวกรวดเร็ว ใชบ้ริการ
เป็นเวลา 1-5 ปี จ  านวน 1-3 คร้ังในระยะเวลา 6 เดือน จ านวนเงินท่ีใชบ้ริการ 1,000-3,000 บาท ใชบ้ริการหน้าร้าน
สะดวกซ้ือ เช่น 7-11 เหตุผลส าคญัท่ีท าให้ท่านไม่สามารถใช้บริการเพราะเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ขัดขอ้ง ผูท่ี้ไม่ใช้
ผูใ้ช้บริการการท าธุรกรรมผ่านช่องทาง Self Service Transaction ส่วนใหญ่จะใช้ทาง INTERNET BANKING 
เน่ืองจากเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์หน่ึงเคร่ืองไม่สามารถให้บริการไดค้รบวงจร 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท าธุรกรรมผ่านช่องทาง Self Service 
Transaction ของธนาคารกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุดในด้านด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัด
จ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ยกเวน้ดา้นกายภาพ ให้ความส าคญัในระดบัมาก 

3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการยอมรับเทคโนโลยีการท าธุรกรรมผ่านช่องทาง Self Service Transaction ของ
ธนาคารออมสิน สาขาบ๊ิกซี กระบ่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัการยอมรับเทคโนโลยีท  าธุรกรรมบริการตนเอง ผา่น
เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ทุกดา้นในระดบัมากท่ีสุด ทั้งดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
และดา้นการรับรู้ถึงความน่าเช่ือถือ 
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          การวเิคราะห์  TOWS Matrix 
ปัจจยัภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจยัภายนอก 

จุดแข็ง (S-Strengths) 
1.เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร มี
ความสวยงาม เด่นชดั เป็นเอกลกัษณ์  มี
ความทนัสมยั  
2.เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร มี
บริการที่หลากหลายและครอบคลุม  
3. มีนวัตกรรม การถอนเงินสด ผ่าน
เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์สามารถถอนเงิน
สดโดยไม่ตอ้งใชบ้ตัร ATM 
4. เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารใช้
บริการใช้งานง่าย เมนูการใช้งาน ไม่
ซบัซอ้น 

จุดอ่อน (W-Weaknesses) 
1. ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสร้างนวัตกรรม
ผลิตภณัฑ์และบริการมีการประมวลผล
ชา้ ไม่ทนัเวลา 
2. เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไม่
สามารถเขา้ถึงทุกที่และเสียบ่อย 
3. การส่งเสริมการขายไม่เป็นที่น่าสนใจ
ในการใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน
เคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ ของลูกคา้ 

 1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 2. กลยุทธ์เชิงแกไ้ข (WO) 
โอกาส (O-Opportunities) 
1. เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารอยู่ใน
ห้างท าให้ลูกคา้เลือกท าธุรกรรมไดม้ากขึ้น 
2. พฤติกรรมในการท าธุรกรรมผา่นช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคเติบโตในอตัรา
ที่สูงเน่ืองจากท าไดง้่าย หลากหลายบริการ 
3. ลูกคา้จากบตัรสวสัดิการแห่งรัฐสมคัรใช้
บตัรเอทีเอ็มมากขึ้นเป็นโอกาสในการเพิ่ม
ฐานลูกค้าและเพิ่มมูลค่าทางธุรกรรมผ่าน
เคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ 

1.เพิ่มจ านวนเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคารให้เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

1.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสร้างนวตักรรมผลิตภัณฑ์ให้
ทันสมัยต่อความต้องการของลูกค้าให้
หลากหลาย 

 3. กลยุทธ์ป้องกนั (ST) 4. กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
อุปสรรค (T-Threats) 
1. ลูกค้าฐานราก ขาดความรู้ ไม่มั่นใจใน
บริการ  ไม่กลา้ใชบ้ริการ 
2. การจ ากัดทางดา้นเวลา เน่ืองจากตอ้งปิด
บริการพร้อมห้างสรรพสินคา้ 
3. การแข่งขนักบัธนาคารอื่นๆ  
4. ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีท  าให้ลูกคา้
มีการหาขอ้มูลผา่นส่ือ Social และใชบ้ริการ
ทางการเงินผา่นช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น 

1. จัด ให้ มี พนั ก ง า น แน ะน า  ก า ร
ให้บริการหรือมีโฆษณา วดีีโอสาธิตการ
ใช้บริการเพื่อให้เกิดความมั่นใจของ
ลูกคา้ 
 

1. จดัท าโปรโมชัน่เพื่อดึงดูดความสนใจ
ในการใชบ้ริการเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ 
2. เพิ่มพื้นที่ในการใชบ้ริการของเคร่ือง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น จากเดิมอยู่ภายใน
ห้างสรรพสิน มาอยู่หน้าห้างเพื่อลด
ขอ้จ ากดัดา้นเวลา 

 
5. แนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 

1. แนวทางแกไ้ขทางดา้นผลิตภณัฑ ์โดยโครงการตูม้หัศจรรย ์ วตัถุประสงคเ์พ่ือตอบสนองการท าธุรกรรม
ทางการเงินครบวงจร ปรับปรุงระบบเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service Transaction) ให้รองรับกบัเทคโนโลยใีหม่ 
สามารถสแกนคิวอาร์โคด้ช าระค่าสินคา้และบริการ, ช าระสินเช่ือ, ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งเขา้ไปใชบ้ริการ
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หน้าเคาเตอร์ โดยมีขอ้ดีคือ ท าให้มีลูกคา้ใชบ้ริการเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ มากข้ึนและท าให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ 
ขอ้เสียคือใชง้บประมาณในการปรับปรุงระบบมาก 

2. แนวทางแกไ้ขทางดา้นการประชาสัมพนัธ์และการแนะน าโดยพนักงาน  โดยจดัโครงการฝึกอบรมและ
พฒันาศกัยภาพพนักงานธนาคาร วตัถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานมีความรู้เก่ียวกบัท าการท าธุรกรรมผ่านช่องทาง Self 
Service Transaction ของธนาคารออมสิน สาขาบ๊ิกซี กระบ่ี มากข้ึน  ท  าให้สามารถอธิบายให้ลูกคา้เขา้ใจไดดี้ข้ึน และ
ความพร้อมในการ ให้บริการลูกคา้ดว้ยความจริงใจ ท าให้ลูกคา้ไดรั้บความสะดวกเกิดความประทบัใจและพึงพอใจ
ในการบริการ ธนาคารมากข้ึนกว่าเดิม 50 % โดยมีข้อดีคือ ลูกค้าเล็งเห็นถึงประโยชน์และกล้าใช้บริการเคร่ือง
อิเล็กทรอนิกส์ มากข้ึน ขอ้เสียคือ ตอ้งใชเ้วลาในการสร้างการยอมรับ 

3. แนวทางแกไ้ขดา้นราคา โดยจดัโครงการออมสินให้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม วตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมการใช้
งานเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service Transaction) ของธนาคารออมสิน โดยก าหนดให้มีท าธุรกรรมทางการเงินจาก
เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service Transaction) โดยไม่ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งส้ิน เพ่ือรักษาฐานลูกคา้รายเก่า
และเช่ือมโยง ต่อจากลูกคา้รายเดิมไปสู่ลูกคา้รายใหม่ ให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจต่อการให้บริการ และเกิดการบอก
ต่อกนัเป็นวงกวา้ง โดยมีขอ้ดีคือ ลูกคา้เล็งเห็นถึงประโยชน์และกลา้ใชบ้ริการเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ มากข้ึน ขอ้เสียคือ        
ตอ้งใชเ้วลาในการสร้างการยอมรับ โดยมีขอ้ดีคือ  ท  าให้ลูกคา้ใชบ้ริการเพ่ิมมากข้ึน   ขอ้เสียคือท าให้ธนาคารขาด
รายได ้

สรุป เลือกแนวทางการประชาสัมพนัธ์และการแนะน าโดยพนกังาน โดยจดัโครงการฝึกอบรมและพฒันา
ศกัยภาพพนกังานธนาคารใชง้บประมาณ 20,000 บาท 
 
แผนการปฏบิัตงิาน 

โครงการเพ่ิมการท าธุรกรรมผา่นช่องทาง Self Service Transaction ของธนาคารออมสิน สาขาบ๊ิกซี กระบ่ี 

กจิกรรม/รายละเอยีด 
 
ระยะเวลา 

งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

ปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้ทนัสมยั 
โดยใช้เคร่ือง VTM ท่ีมีความหลากหลาย และ
สามารถใชง้านไดง่้ายข้ึน 

พฤษภาคม 
 

336,000 

ผู ้ บ ริ ห า ร แ ล ะ
พนักงานธนาคาร
ออมสิน สาขาบ๊ิกซี 
กระบ่ี 

จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเก่ียวกับการท า
ธุ ร ก ร ร ม ก า ร บ ริ ก า ร ต น เ อ ง ผ่ า น เ ค ร่ื อ ง
อิเล็กทรอนิกส์ (Self Service Transaction) 

พฤษภาคม 
 

20,000 
 

จัดท าป้ายประชาสัมพนัธ์/แผ่นพบั เพ่ือแจกกับ
ผูใ้ชบ้ริการของธนาคาร 

 
พฤษภาคม 2,000 

จัดท าวี ดีโอสาธิตการใช้งานเพ่ือใช้เ ป็นส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ 

มิถุนายน 15,000 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัส าคัญท่ีส่งผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

ผลิตภัณฑ์ MyMo ธนาคารออมสิน สาขาหนองมน จังหวดัชลบุรี และเพ่ือน าผลการศึกษาท่ีได้มาใช้เป็นแนวทาง        
ในการวางแผนพฒันากิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo ธนาคารออมสิน สาขาหนองมน จงัหวดัชลบุรี        
โดยก าหนดเคร่ืองมือท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถาม(Questionnaire)  ซ่ึงวิเคราะห์โดยใชค่้าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเลือกใชส้ถิติการทดสอบสมมติฐาน โดยใช ้Independent Sample t-test 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (depth 
Interview) น ามาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ผลการศึกษาพบว่า อายุ 
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัส่งผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ MyMo 
ธนาคารออมสิน สาขาหนองมน ในภาพรวมทุกดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และพฤติกรรม
การ ใชบ้ริการผลิตภณัฑ์ MyMo ส่งผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ ์MyMo ธนาคารออมสิน 
สาขาหนองมน พบว่าผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์ MyMo และอุปกรณ์ท่ีใช้บริการผลิตภัณฑ์ 
MyMo ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จากการศึกษางานวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้เสนอ
แนวทางท่ีสามารถกระตุน้ให้ลูกคา้ตดัสินใจใชบ้ริการผลิตภณัฑ์ MyMo  โดยน าผลการศึกษาจากการวิเคราะห์แบบ
สอบ และผลการสัมภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการผลิตภณัฑ์ MyMo ทราบถึงสาเหตุปัญหาของการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑ์ MyMo  ก าหนดแนวทางการแก้ไขโดยน าเคร่ืองมือทางการตลาด ด้านท่ีผูใ้ช้บริการให้ความสนใจ                
อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเป็นสองอนัดบัแรกและผลการสัมภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการถึงสาเหตุท่ีไม่เขา้ร่วมกิจกรรมและมี
ความต้องการให้พัฒนา ซ่ึงผลการศึกษามีความสอดคล้องกันทั้ งสองแบบ ซ่ึงได้แก่ ด้านการตลาดทางตรง                        
และด้านส่งเสริมการขาย ท่ีผูใ้ช้บริการผลิตภัณฑ์ MyMo ให้ความสนใจและตอ้งการ ให้ธนาคารพฒันากิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์   MyMo 
ค าส าคญั:  ส่งเสริมการตลาด, กิจกรรมการตลาด, ผลิตภณัฑ ์MyMo 
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ABSTRACT 
 The purpose of this study is exploring the main factors that influence the marketing activities of MyMo in 
Government Saving Bank Nongmon branch, Chonburi and the result of this study will be used as a guide in the 
development planning of marketing activities. The data collected in Questionnaire which analyzed the frequency, 
percentage, mean and standard deviation by using Independent Sample t-test and One-way Analysis of Variance. And 
depth interview and Content Analysis. The result found that the age, education, occupation and income are different, 
that’s effect to marketing activities of MyMo in overview including advertising, public relations, sales promotion, 
direct marketing and utilized employees who communicate significantly different at .05 level of statistical.  The 
behavior of using MyMo impact on marketing activities of MyMo, the study found that consumer who using Mymo 
application and the device for using Mymo also significantly different at .05 level of statistical. Research study The 
researcher has proposed a guideline that can encourage customers to decide to use MyMo products by taking the 
results from the exam analysis and the results of interviewing the users of MyMo products. Knowing the causes, 
problems of organizing marketing promotion activities. MyMo products determine the guidelines. solving problems 
By choosing marketing tools that the users are interested in at a high level With the average of the top two and the 
results of interviewing the users about the reasons for not participating in the activity and the need How do banks 
develop? The results of the study are consistent in both ways, including direct marketing. And sales promotion Which 
users of MyMo products are interested and need Let the bank develop marketing promotion activities for MyMo 
products. 
Keywords: Promotion, Marketing Activities, MyMo Product  
 
1. บทน า 

ธนาคารออมสินถือเป็นเสาหลกัส าคญัของรัฐบาลในการผลกัดนัมาตรการต่าง ๆ เพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
ของประเทศในหลากหลายโครงการ และในทุกกิจกรรมหรือทุกโครงการโดยไดน้ าเทคโนโลยีและนวตักรรมมา
พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงิน ตลอดจนช่องทางการให้บริการ เพ่ือส่งมอบผลิตภณัฑ ์และบริการทางการเงิน
ให้ลูกค้าท่ีเข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผูใ้ช้บริการได้มากข้ึน ในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ 
ธนาคารออมสิน, (2561). เข้าถึงได้จาก https://www.gsb.or.th การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นไปท่ีผลิตภัณฑ์ MyMo ของ
ธนาคารออมสินสาขาหนองมน จงัหวดัชลบุรี มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดน าเสนอให้กับลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้
บริการ ทั้งในสาขาและการลงพ้ืนท่ีเพ่ือประชาสัมพนัธ์และแสวงหาลูกค้า ลักษณะของกิจกรรมจะเป็นกิจกรรม
ประจ าเดือน ซ่ึงมีแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้ึนทุกเดือน ซ่ึงการจัดสมนาคุณน้ีจะมีการเปล่ียนแปลงตาม
ลกัษณะของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2561 พบว่ากลุ่มลูกคา้เป้าหมายของการจดักิจกรรมในแต่ละเดือน
ท่ีตั้งไวป้ระมาณ 300-500 คน แต่กลบัมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต ่ากว่าร้อยละ 50.0 ซ่ึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด        
จึงส่งผลต่อยอดการสมคัรใชง้าน ซ่ึงมีทั้งกลุ่มลูกคา้ ท่ีตอบรับและไม่ไดผ้ลตอบรับ ส่งผลให้ในบางเดือนการขยายฐาน
ลูกค้าผลิตภัณฑ์ MyMo ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีธนาคารตั้ งไว ้ ผลการศึกษาปัญหาข้างต้น จึงเห็นว่าเป้าหมาย
แผนการตลาดท่ีก าหนดจ านวนและสัดส่วนของผูใ้ชบ้ริการผลิตภณัฑ ์MyMo ตามท่ีไดต้ั้งไว ้          
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2. การทบทวนวรรณกรรม 
2.1 รายละเอยีดผลติภณัฑ์ MyMo ธนาคารออมสิน 

 การให้บริการยุคดิจิทลัของธนาคารออมสิน ไดพ้ฒันาการให้บริการจดัการเร่ืองเงินหลายแบบ ในท่ีน้ี
อธิบายถึงงานบริการ MyMo มีดงัน้ี (ธนาคารออมสิน, 2561 : ออนไลน์) 
  1. เช็คยอดเงินในบญัชี และรายการเคล่ือนไหวทั้งบญัชีเงินฝาก และบญัชีสินเช่ือดว้ย MyMo ท าให้
สามารถกระท าการขอ้มูลความเคล่ือนไหวของเงินในบญัชีไดต้ลอดเวลา 
  2. ช าระค่างวดสินเช่ือ ไม่ว่าจะเป็นสินเช่ือบา้น รถยนต ์หรือสินเช่ือส่วนบุคคล 
  3. จดัการรายช่ือผูติ้ดต่อใน Application 
  4. โอนเงินให้ผูใ้ชง้าน MyMo รายอ่ืนดว้ยเบอร์โทรศพัทมื์อถือ 
  5. การใชร้ะบบ Notification แจง้เตือนในกล่องขอ้ความเม่ือมีเงินเขา้/ออก 
  6. มีความปลอดภยั โดยสามารถเปล่ียนรหัสผ่านใน MyMo ไดทุ้กเม่ือท่ีตอ้งการ หมดกงัวลกบัการ                 
ท  าธุรกรรมทางการเงิน  

 การให้บริการ MyMo ถือเป็นการให้บริการท่ีเพ่ิมความสะดวกอย่างมาก โดยท่ีทุกบญัชีท่ีเป็นช่ือของ
ลูกคา้เงินฝากกบัธนาคารออมสินจะสามารถท าธุรกรรมไดห้มด ไม่ตอ้งสร้างบญัชีเพ่ิมเติมให้ยุ่งยาก เน่ืองจากระบบ
เช่ือมโยงกนัอยา่งดี และมีประสิทธิภาพสูง ไม่เวน้แมแ้ต่สลากออมสินท่ีเราซ้ือเอาไวก้็มีรายละเอียดให้ว่าซ้ืองวดอะไร 
เลขอะไร ถูกรางวลัอะไรบา้งตรวจรางวลัผา่นระบบไดอ้ยา่งสะดวกสบาย และหากใครกูเ้งินจากธนาคารออมสินดว้ย
การเอาสลากออมสินไปค ้าประกนัเงินกู ้ก็มีระบุดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่าย หรือจ านวนเงินท่ีจ่ายเงินตน้เท่าไร เหลือหน้ีสุทธิ
เท่าใด ท าให้ผูใ้ช้บริการ MyMo สามารถวางแผนบริหารจัดการเงินเก็บเงินลงทุน และเงินกู ้ได้อย่างครบจบ ใน 
Application เดียวกนัเลย และถา้มีการถอนเงิน หรือโอนเงินก็มีแจง้ในระบบคลา้ยๆ กบั SMS alert ท าให้ผูใ้ชบ้ริการได้
ทราบความเคล่ือนไหวในบญัชีแบบทนัทีทนัใด 

 
 กระบวนการในการตดัสินใจซ้ือ 
 การศึกษากระบวนการในการตดัสินใจซ้ือ ผูว้ิจยัเลือกศึกษาตามแนวคิดของ Kotler (2016) ซ่ึงไดก้  าหนด
ล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค จากการส ารวจขอ้มูลของผูบ้ริโภคจ านวนมากในกระบวนการซ้ือแสดง
ให้เห็นว่ากระบวนการซ้ือเร่ิมตน้ก่อนการซ้ือจริง ๆ และมีผลกระทบหลงัจากการซ้ือ พบว่าผูบ้ริโภคผา่นกระบวนการ 
5  ขั้นตอน ตามภาพท่ี 1 ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 1 กระบวนการในการตดัสินใจซ้ือ 
ท่ีมา : Kotler (2016 : 329) 

  

 องค์ประกอบของการส่งเสริมการตลาด 
 การศึกษาถึงองค์ประกอบของการส่งเสริมการตลาดขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถเลือกประเด็นท่ีศึกษาตามความ
สนใจ 5 ดา้น โดยอธิบายสรุปความหมายแต่ละประการ ดงัน้ี 

1. การโฆษณา เป็นการน าเสนอหรือช่วยในการขาย ซ่ึงต้องแจ้งหรือน าเสนอขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ของ
องค์กร ผลิตภัณฑ์และบริการ ผ่านส่ือประเภทต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา 
อินเตอร์เน็ท (Internet) ส่ือโฆษณาเหล่าน้ีจะสามารถ เขา้ถึงผูบ้ริโภคเป็นกลุ่มใหญ่ เหมาะส าหรับสินคา้ท่ีตอ้งการ
กระจายตลาดกวา้ง (วิเชียร วงศณิ์ชชากุล และคณะ , 2556 ; Kotler & Keller, 2016) ในส่วนของการโฆษณาผ่านส่ือ
ออนไลน์ จ  าเป็นตอ้งสร้างเน้ือหาใหม่ หรือเน้ือหาขอ้ความโฆษณาใหม่ ๆ ท่ีจูงใจหลายรูปแบบ ทั้งการใชต้วัการ์ตูน
กราฟฟิกอาร์ต เกม วีดิโอ หรือแมแ้ต่ภาพยนตร์โฆษณา ในส่วนของวีดิโอหรือภาพยนตร์โฆษณา สามารถท าการ 
upload ผา่น Youtube ได ้ทั้งน้ีจะตอ้งสร้างเน้ือหาในแพลตฟอร์มเผยแพร่วิดีโอ ท่ีสามารถเขา้ถึง หรือดูยอ้นกลบัไดง่้าย 
และบ่อยได ้(ณงลกัษณ์ จารุวฒัน์, 2560 : 50) 

2. การประชาสัมพันธ์  ในท่ีน้ีเลือกศึกษาถึง การประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ เป็นการส่ือสารการตลาดผา่นโลก
ออนไลน์ หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือการท า หรือพ้ืนท่ีในการ Search 
Engine ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการท า seeding (มีหน้ามา้คอยแนะน า หรือกล่าวช่ืนชมสินคา้หรือบริการบน
ออนไลน์) ซ่ึงอาจเป็นการสร้างการรับรู้ให้กบัแบรนด์แบบปากต่อปาก (Word of Mouth) ผา่นแคมเปญต่าง ๆ คือการ
สร้างการรับรู้เก่ียวกบัแบรนด ์ ซ่ึงตอ้งอาศยักลยทุธ์ดา้นเน้ือหา การจบักระแสท่ีเกิดข้ึนมาอยา่งรวดเร็ว จนท าให้คนพูด
ถึงแบบปากต่อปาก ดว้ยการคิดขอ้ความหรือเน้ือหาท่ีสามารถดึงดูดความสนใจให้คนมีส่วนร่วมกบัแบรนด์ใกลชิ้ดกบั
แบรนดม์ากข้ึน (ณฐัพล ไยไพโรจน์, 2561 : 54) 

3. การส่งเสริมการขาย เป็นกิจกรรมท่ีท าหนา้ท่ีช่วยพนกังานขายและการโฆษณาในการขายสินคา้ หรือช่วย
กระตุน้ให้เกิดความสนใจทดลองใชห้รือการซ้ือสินคา้และบริการในปริมาณท่ีมากข้ึนและเร็วข้ึนไดโ้ดยอาศยักิจกรรม
ทางการตลาดต่าง ๆ ช่วย เช่น การลดราคา การแจกของแถมของช าร่วย การให้ส่วนลดหรือการให้แลกซ้ือสินคา้ใน
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ราคาพิเศษ แจกคูปอง หรือของแถม การใช้แสตมป์เพ่ือแลกสินค้าการชิงโชคแจกรางวลัต่าง ๆ การเสนอ สิทธิ
ประโยชน์พิเศษ และโปรแกรมการส่งเสริมการขายต่างๆ (วิเชียร วงศณิ์ชชากุล และคณะ, 2556) และ Kotler & Keller 
(2016) 

4. การตลาดทางตรง เป็นช่องทางหลกัในการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์เพ่ือให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหรือ
กลุ่มลูกค้าท่ีคาดหวงัโดยตรง และอาจหมายถึงระบบการส่งเสริมทางการตลาดท่ีใช้ในการโฆษณาหน่ึงส่ือหรือ
มากกว่าหน่ึงส่ือ เพ่ือให้เกิดการตอบสนอง และหรือการแลกเปล่ียนท่ีสามารถวดัค่าได ้ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง (วิเชียร วงศณิ์ช
ชากุล และคณะ, 2556) และ Kotler & Keller (2016) เป็นการน าเสนอไปยงัลูกค้าโดยตรงซ่ึงใชส่ื้อบุคคล โทรศพัท์ 
หรือทางออนไลน์ ซ่ึงลูกคา้สามารถส่ือสารไดโ้ดยตรง (สมฤดี ศรีจรรยา, 2560 : 131) 
 5. การใช้บุคลากรหรือพนักงานที่ส่ือสาร เป็นลกัษณะของบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีในการแนะน าหรือเสนอขาย
สินคา้แบบเผชิญหน้ากนั (Face-to-Face) พนักงานขายตอ้งเขา้พบปะกบัผูซ้ื้อโดยตรงเพ่ือเสนอขายสินคา้การส่งเสริม
การตลาดโดยวิธีน้ีเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด แต่เสียค่าใชจ่้ายสูง (วิเชียร วงศณิ์ชชากุล และคณะ, 2556) และ Kotler & Keller 
(2016) ทั้งน้ีการให้บริการถือเป็นหน้าท่ีปกติของบุคลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีการขาย หรือให้บริการโดยตรงกบัลูกคา้ท่ี
ปฏิบติัเป็นประจ าสม ่าเสมอ นอกจากการปฏิบติัตามหน้าท่ีแลว้ ยงัตอ้งใชจิ้ตวิญญาณในการให้บริการ ซ่ึงพนักงานท่ี
ให้บริการทุกคนเม่ือปฏิบติังานขายและให้บริการอยา่งดีเยีย่มทุกคนจนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์รท่ีลูกคา้จดจ า ดงันั้น 
การแสดงออกของพนักงานขาย หรือผูใ้ห้บริการจะส่งผลให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจเช่นกัน ส่ิงท่ีกล่าวมาน้ี คือ                
การสร้างให้เกิดอารมณ์ผูกพนั เกิดความพึงพอใจและรู้สึกลึกซ้ึงไปกบัการซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการ จนส่งผลถึงเกิด
ความรู้สึกพอใจไปถึงแบรนด์สินคา้ ถา้หากสินคา้หรือบริการนั้ นมีคุณภาพตามขอ้มูลท่ีได้รับจากการแนะน าของ
พนกังานจะส่งผลให้ลูกคา้เกิดความผกูพนักบัแบรนดน์ั้นดว้ยเช่นกนั (สมฤดี ศรีจรรยา, 2560 : 71) 
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 กรอบแนวคดิ 
 

     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แสดงกรอบแนวคิดงานวิจยั 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจยัแบบผสม (Mixed Methods) ระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 

research) มีรูปแบบการวิจยัแบบส ารวจ (Survery Research) โดยเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) และมี
วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เบ้ืองลึก (In-depth Interview) ซ่ึงมีรายละเอียดของวิธี
การศึกษา ดงัน้ี  
 กลุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการผลิตภณัฑ์ MyMo ของธนาคารออมสิน สาขาหนอง
มน จงัหวดัชลบุรี จ  านวน 220 คน เป็นผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 200 คน และผูต้อบแบบสัมภาษณ์จ านวน 20 คน 
ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงการศึกษาโดยใชแ้บบสอบถาม และการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสร้างเคร่ืองมือวิจยัในรูปแบบสอบถามใชร้วบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการ
ผลิตภณัฑ์ MyMo ของธนาคารออมสิน สาขาหนองมน จงัหวดัชลบุรี ประกอบดว้ย 3 ส่วนดงัน้ี 1) ขอ้มูลทัว่ไปของ

ขอ้มูลทัว่ไป 

- เพศ  
- สถานภาพสมรส  
- อายุ  
- ระดบัการศึกษาสูงสุด  
- อาชีพ  
- รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 

พฤติกรรมการใชบ้ริการผลิตภณัฑ ์MyMo 
- สนใจการบริการผลิตภณัฑ ์MyMo ชนิดใด   
- เหตุผลที่เลือกใชบ้ริการผลิตภณัฑ ์MyMo  
- ใครมีส่วนร่วมตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์ 

MyMo  
- ใชบ้ริการผลิตภณัฑ ์MyMo เม่ือใด 
- ใชบ้ริการผลิตภณัฑ ์MyMo ผา่นอุปกรณ์ใด 

- ใชบ้ริการผลิตภณัฑ ์MyMo อย่างไร 

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ ์MyMo 

- การโฆษณา  
- การประชาสัมพนัธ์  
- การส่งเสริมการขาย  
- การตลาดทางตรง 

- การใชบุ้คลากร 

ตวัแปรต้น 

ตวัแปรตาม 
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ผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน  
2) พฤติกรรมการใชบ้ริการผลิตภณัฑ ์MyMo  3) การเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ ์MyMo 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติอนุมาน ไดแ้ก่ การทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ Independent Sample t-test  และการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
Analysis of Variance) ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 
น ามาแจกแจงในรูปของสถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมการใชบ้ริการผลิตภณัฑ์ MyMo เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed End) 
ชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) น ามาแจกแจงในรูปของสถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
 ส่วนท่ี 3 การเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo ธนาคารออมสิน สาขาหนองมน 
โดยตั้งค าถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) น ามาค านวณสถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
  การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ขอ้ความท่ีจดบนัทึกไว ้อยา่งเป็นระบบ(Text) เช่น ขอ้ความท่ีจด
บนัทึกจากการสังเกตุ หรือการสัมภาษณ์ การบนัทึกประจ าวนั (Diary) การบนัทึกการประชุมและขอ้ความท่ีจดบนัทึก
จากเทปเสียง หรือภาพยนตร์ เป็นตน้ เพ่ือคน้หาแบบแผน (Pattern) จบัประเด็น (Theme) สาระ (Core Consistency) 
และ ความหมาย (Core Meaning) ท่ีคน้พบจากการศึกษา ดงัน้ี 
   ส่วนท่ี 1 เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์  เช่น ช่ือ อาย ุอาชีพ 
     ส่วนท่ี 2 การเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ ์MyMo    

    ขอ้ท่ี 1 สาเหตุท่ีไม่เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ ์MyMo และตอ้งการ                       
                    ให้ธนาคารท าอยา่งไรจึงจะเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ผลิตภณัฑ ์                  
                     MyMo กบัธนาคาร 

   
4. ผลการวจิัย 

จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.50 สถานภาพใกลเ้คียงกนั 
2 สถานภาพ คือ มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 46.50 และสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 44.50 อาย ุ41 – 50 ปี คิด
เป็นร้อยละ 28.50 ระดบัการศึกษาใกลเ้คียงกนั 2 ระดบั คือ การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 40.50 และสูงกว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 40.00 อาชีพคา้ขาย /ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 37.00 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาท
ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 37.00 พฤติกรรมการใชบ้ริการผลิตภณัฑ์ MyMo ส่วนใหญ่ความสนใจใชบ้ริการท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านช่องทางผลิตภัณฑ์ MyMo ของธนาคารออมสิน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชบ้ริการผลิตภัณฑ์
สลากดิจิทลั คิดเป็นร้อยละ 30.00 เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการผลิตภณัฑ์ MyMo เพราะมีความปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 
35.00 ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 35.50 การใชธุ้รกรรมการเงินของ
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บริการผลิตภณัฑ ์MyMo คือ ฝาก – ถอน - โอนเงิน คิดเป็นร้อยละ 45.00 การใชบ้ริการผลิตภณัฑ ์MyMo ผา่นอุปกรณ์
โทรศพัทมื์อถือบ่อยคร้ังมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.00 และเม่ือเปรียบเทียบบริการผลิตภณัฑ์ MyMo กบับริการของ
ธนาคารอ่ืน เห็นว่า มีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั คิดเป็นร้อยละ 37.00     

 ผลการศึกษาการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์  MyMo  ตามความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ
ผลิตภณัฑ์ MyMo ของธนาคารออมสิน สาขาหนองมน จงัหวัดชลบุรี พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.56 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินสาขาหนองมน จงัหวดัชลบุรี มีระดบั
ความสนใจในการพฒันากิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ ์MyMo ทั้ง 5 ดา้น ซ่ึงแสดงผลดงัตารางท่ี 1  
ตารางที ่1  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์  MyMo   

ตวัแปร  S.D 
ดา้นการตลาดทางตรง 3.79 1.04 
ดา้นการส่งเสริมการขาย 3.75 1.02 
ดา้นการใชบุ้คลากรหรือพนกังานท่ีส่ือสาร 3.72 1.041 
ดา้นกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ 3.59 1.02 
ดา้นกิจกรรมการโฆษณา 2.98 0.86 

 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ช้บริการผลิตภัณฑ์ MyMo ท่ีต่างกันส่งผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ ์MyMo ธนาคารออมสินสาขาหนองมน จ าแนกตามสถานภาพของผูใ้ชบ้ริการสถานภาพ 
พบว่า สถานภาพของผูใ้ชบ้ริการผลิตภณัฑ์ MyMo ส่งผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ MyMo 
ธนาคารออมสิน สาขาหนองมน ในภาพรวมและทุกด้าน  ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์                          
ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นการตลาดทางตรง ดา้นการใชบุ้คลากรหรือพนกังานท่ีส่ือสาร ไม่แตกต่างกนั       
 ในดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการผลิตภัณฑ์ MyMo ส่งผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ผลิตภณัฑ์ผลิตภณัฑ์ MyMo ธนาคารออมสิน สาขาหนองมน จ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน      
ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เ ม่ือพิจารณาในสถานภาพ พบว่าสถานภาพ                     
ของผูใ้ชบ้ริการผลิตภณัฑ์ MyMo ส่งผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ MyMo ธนาคารออมสิน 
สาขาหนองมน ในภาพรวม และทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการโฆษณา ดา้นการประชาสัมพนัธ์  ดา้นการส่งเสริมการขาย 
ดา้นการตลาดทางตรง ดา้นการใชบุ้คลากรหรือพนกังานท่ีส่ือสาร ไม่แตกต่างกนั  
 นอกจากนั้ นยงัพบว่า เพศต่างกัน ส่งผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมในด้านการส่งเสริมการขาย และด้าน
การตลาดทางตรง ในส่วนของ อายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนัส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo ธนาคารออมสิน สาขาหนองมน ในภาพรวม และทุกด้าน  ได้แก่ ด้านการโฆษณา                
ดา้นการประชาสัมพนัธ์  ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นการตลาดทางตรง ดา้นการใชบุ้คลากรหรือพนักงานท่ีส่ือสาร         
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงแสดงผลดงัตารางท่ี 2  
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ตารางที่ 2  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1  เปรียบเทียบความแตกต่างพบว่าขอ้มูลทัว่ไป ของผูใ้ช้บริการ
ผลิตภณัฑ ์MyMo ส่งผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ MyMo ธนาคารออมสินสาขาหนองมน 

ข้อมูลทัว่ไป F Sig 
เพศ 1.99 0.048* 
อาย ุ 7.8 0.000* 
การศึกษา 33.03 0.000* 
อาชีพ 12.251 0.000* 
รายได ้ 14.789 0.000* 

 
เพศต่างกนั ส่งผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมการขายและการตลาดทางตรง  แตกต่างกนั อย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีพบว่า เพศชาย จะมีการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑก์ารส่งเสริม
การขาย และการตลาดทางตรงมากกว่าเพศหญิง ซ่ึงสามารถน าเสนอในส่วนของกลุ่มท่ีแตกต่างกนัอยา่งชดัเจนว่า การ
ให้พนักงานเป็นผูน้ าเสนอกิจกรรมส่งเสริมการตลาด สามารถสร้างความสนใจต่อการแนะน า การจูงใจผูใ้ชบ้ริการท่ี
เป็น เพศชายโดยการแนะน าควบคู่กบัการน าเสนอกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น ของแถม ของแจก ในขณะท่ีสมคัรใช้
บริการผลิตภณัฑ ์MyMo กบัพนกังาน ณ จุดประชาสัมพนัธ์ จะท าให้ไดรั้บโอกาสสมคัรใชผ้ลิตภณัฑ ์MyMo ไดม้าก
ข้ึน และจะช่วยท าให้ธนาคารออมสิน สาขาหนองมน สามารถขยายฐานลูกคา้ในการสมคัรใชบ้ริการผลิตภณัฑ ์MyMo 
ให้เพ่ิมข้ึนได ้ 

อาย ุต่างกนัส่งผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ ์MyMo ธนาคารออมสิน สาขาหนองมน 
ในภาพรวม และทุกดา้น ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การใชบุ้คลากร
หรือพนกังานท่ีส่ือสาร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยให้ความสนใจกบักลุ่มเป้าหมายท่ีมีอายุ 
21 – 60 ปี เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายท่ีมีอายุนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 20 ปี และอายุ 61 ปีข้ึนไป จะมีความสนใจท่ีจะเขา้ร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนอ้ยกว่ากลุ่มเป้าหมายท่ีมีนอ้ยกว่า/เท่ากบั 20 ปี และอาย ุ61 ปีข้ึนไป ซ่ึงสามารถน าเสนอใน
ส่วนของกลุ่มท่ีแตกต่างกนัอยา่งชดัเจนว่าธนาคารออมสิน ควรพฒันากิจกรรมการส่งเสริมการตลาด โดยให้ความ
สนใจในกลุ่มเป้าหมายท่ีสามารถเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของสังคมออนไลน์ผา่นการใช ้ Smartphone โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีอายตุั้ งแต่ 21 – 60 ปี ซ่ึงถือว่าเป็นกลุ่มท่ีให้ความสนใจเปิดรับข่าวสาร พูดคุยกบัเพ่ือน ๆ เก่ียวกบัส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัผ่าน Facebook และ Line ดงันั้นการน าเสนอสินคา้และบริการผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีผูบ้ริโภค
นิยมรับขอ้มูลข่าวสารผา่น Smartphone เพราะ Smartphone ถือว่ามีบทบาทส าคญัต่อการใชชี้วิตของคนในสังคมไทย
อย่างมาก จึงท าให้สินคา้และบริการทุกประเภทปรับตวัเปล่ียนแปลงใชช่้องทางออนไลน์ ในการจ าหน่ายสินคา้หรือ
ให้บริการกบัลูกคา้มากข้ึนและจะช่วยท าให้ธนาคารออมสิน สาขาหนองมน สามารถขยายฐานลูกคา้ในการสมคัรใช้
บริการผลิตภณัฑ ์MyMo  ให้เพ่ิมข้ึนได ้
 การศึกษา และอาชีพ ต่างกนัส่งผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ MyMo ธนาคาร
ออมสิน สาขาหนองมน ในภาพรวม และทุกด้าน  ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์  การส่งเสริมการขาย 
การตลาดทางตรง การใช้บุคลากรหรือพนักงานท่ีส่ือสาร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่า ส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการท่ีตอบแบบสอบถาม จะอยูใ่นกลุ่มผูท่ี้มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี
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และสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั รวมถึงผูท่ี้ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงสามารถ
น าเสนอในส่วนของกลุ่มท่ีแตกต่างกนัอยา่งชดัเจนว่าควรมุ่งการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กบักลุ่มคนวยัท างาน 
เป็นกลุ่มผูใ้ช้บริการผลิตภัณฑ์ MyMo  ท่ีตอบแบบสอบถาม และมีการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดมากกว่า
ระดบัการศึกษา และอาชีพอ่ืน ๆ ดงันั้นผูว้ิจยัเห็นว่าควรจดัท าแผนการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด ในไตรมาสต่อไป
มุ่งเน้นการจดัจุดประชาสัมพนัธ์ในศูนยก์ารค้า องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่ รวมถึงในตลาดหรือย่าน
การคา้ มีการจดัพนักงานแนะน าผลิตภณัฑ์ MyMo และเชิญชวนลูกคา้ให้สมคัรใช้บริการผลิตภัณฑ์ MyMo ณ จุด
ประชาสัมพนัธ์ เม่ือลูกค้าสมคัรใช้บริการผลิตภัณฑ์ MyMo เรียบร้อยแล้ว ควรจัดของสมนาคุณท่ีสอดคล้องกบั
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั และอาชีพอนัดบัรองคือ รับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในส่วนของการมอบของสมนาคุณจึงมุ่งเน้นไปท่ี การลุน้รางวลัสลากออมสิน ให้เป๋าสะพาย 
กระเป๋าลอ้ลาก ร่ม กล่องใส่ของอเนกประสงค์ หรือการให้สิทธ์ิ แลกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ  เช่น ปลากระป๋อง น ้ าด่ืม น ้ ามนั
พืช ขา้วสารถุงเล็ก น ้ าปลา น ้ าตาล ในราคา 5 บาท จ ากดัจ านวน 1 คน/ 3 สิทธ์ิ หรือการปรับเปล่ียนของสมนาคุณไป
ตามแหล่งท่ีกลุ่มเป้าหมายนั้นปฏิบติังาน หรือแหล่งท่ีไปเลือกจดัโปรโมชัน่ เป็นตน้ ดงันั้นการใชกิ้จกรรมส่งเสริม
การตลาดดงักล่าวกบักลุ่มท่ีมีการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี รวมถึงผูท่ี้มีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั หรือ
เป็นกลุ่มขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จะช่วยท าให้ธนาคารออมสิน สาขาหนองมน สามารถ ขยายฐานลูกคา้ในการ
สมคัรใชบ้ริการผลิตภณัฑ ์MyMo     ให้เพ่ิมข้ึนได ้  

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน ส่งผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ MyMo ธนาคาร 
ออมสิน สาขาหนองมน ในภาพรวมและทุกด้าน  ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์  การส่งเสริมการขาย 
การตลาดทางตรง การใชบุ้คลากรหรือพนกังานท่ีส่ือสาร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบว่า 
ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป มีการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดมากกว่าคนท่ีมีรายไดน้้อยกว่า 
40,000 บาท ซ่ึงสามารถน าเสนอในส่วนของกลุ่มท่ีแตกต่างกนัอยา่งชดัเจนว่า ดา้นการส่งเสริมการตลาดของธนาคาร
ออมสินควรจดัโปรโมชัน่แบ่งตามช่วงอาย ุซ่ึงจะตอบสนองความตอ้งการของคนช่วง อาย ุ41 - 60 ปีไดม้ากกว่า เช่น มี
การลุน้รับสิทธิไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากท่ีสูงกว่าปกติ เม่ือฝากเงินผ่านทางบริการผลิตภณัฑ์ MyMo นอกจากนั้นกลุ่มน้ี
เป็นกลุ่มท่ีค านึงถึงวยัท่ีใกลเ้กษียณจากการท างานมกัจะค านึงถึงเร่ืองเงินออมและความมัน่คงทางการเงินเพ่ือไวใ้ชจ่้าย
หลงัเกษียณ และควรจดัโปรโมชัน่ให้เหมาะสมกบัลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท (40,001 บาทข้ึน
ไป) เช่น การจดัของสมนาคุณท่ีมอบให้กบัผูส้มคัรใชบ้ริการผลิตภณัฑ ์MyMo ท่ีมียอดเงินฝากคร้ังแรกในจ านวนเกิน 
20,000 บาท โดยของสมนาคุณท่ีมอบให้กบัลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป ควรเป็นของสมนาคุณ
คนละชนิดกบัของสมนาคุณท่ีให้กบัลูกคา้ทัว่ไป หรือมีการจดัอบรมสัมมาทางการเงินฟรีให้กบัผูป้ระกอบการธุรกิจ
ส่วนตวั/คา้ขาย/ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ในการให้ค าแนะน าการออมเงิน และการลงทุน 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการผลิตภณัฑ์ MyMo ท่ีต่างกนัส่งผลต่อการ เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo ธนาคารออมสินสาขาหนองมน จ าแนกตามชนิดท่ีสนใจสมัครใช้บริการ  พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการผลิตภัณฑ์ MyMo ท่ีตดัสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์ MyMo แต่ละชนิด ผูใ้ชบ้ริการผลิตภัณฑ์ MyMo ท่ีมี
เหตุผลส าคญัท่ีเลือกใชบ้ริการผลิตภณัฑ์ MyMo ตามส่วนใหญ่ท่ีใชบ้ริการผลิตภณัฑ์ MyMo  และการเปรียบเทีบบกบั
การใชบ้ริการกบัธนาคารอ่ืน ส่งผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ ์MyMo ธนาคารออมสิน สาขา
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หนองมน ในภาพรวมและทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการโฆษณา ดา้นการประชาสัมพนัธ์  ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้น
การตลาดทางตรง ดา้นการใชบุ้คลากรหรือพนกังานท่ีส่ือสาร ไม่แตกต่างกนั 

ในส่วนพฤติกรรมการใช้บริการผลิตภัณฑ์ MyMo ของผูใ้ช้บริการผลิตภัณฑ์ MyMo ธนาคารออมสิน                  
สาขาหนองมน พบว่า ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจใชบ้ริการผลิตภณัฑ ์MyMo ต่างกนั ส่งผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาด ในภาพรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

นอกจากนั้น ยงัพบว่า ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจใชบ้ริการผลิตภณัฑ ์MyMo และผูท่ี้ใชอุ้ปกรณ์ผลิตภณัฑ ์
MyMo ต่างกนั ส่งผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ MyMo ธนาคารออมสิน สาขาหนองมน ใน
ดา้นการประชาสัมพนัธ์  ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นการตลาดทางตรง ดา้นการใชบุ้คลากรหรือพนักงานท่ีส่ือสาร 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงผลดงัตารางท่ี 3 
  
ตารางที่ 3  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2  เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างพบว่าพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการ
ผลิตภณัฑ ์MyMo ส่งผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ MyMo ธนาคารออมสินสาขาหนองมน 

 พฤตกิรรมผู้ใช้บริการ F Sig 

ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 8.099 0.048* 

อุปกรณ์ท่ีใชบ้ริการ 4.635 0.011* 
  

พฤติกรรมการใชบ้ริการ MyMo ส่งผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ ์MyMo ธนาคาร
ออมสิน สาขาหนองมน พบว่าผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจใชบ้ริการ MyMo  ในภาพรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากนั้น ยงัพบว่า ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีจะท าให้ผูใ้ชบ้ริการ MyMo เขา้ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดมากข้ึน คือ การใชส่ื้อ รวมถึงพนักงาน และครอบครัว ในส่วนของอุปกรณ์ท่ีใชบ้ริการ MyMo ท่ี
ต่างกนั ส่งผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ ์MyMo ธนาคารออมสิน สาขาหนองมน ซ่ึงสามารถ
น าเสนอในส่วนของกลุ่มท่ีแตกต่างกนัอย่างชดัเจนว่า โดยการจูงใจให้ผูใ้ชบ้ริการผลิตภณัฑ ์MyMo ผา่นตู ้ATM โดย
จะให้คะแนนสะสมเพ่ิมข้ึน อาทิเช่น ยิง่ใช ้MyMo ผา่นตู ้ATM ยิง่ไดเ้งินคืนเพ่ิมข้ึน จากการสะสมคะแนนเม่ือมีการท า
ธุรกรรมผ่านตู ้ATM เพ่ือเป็นการเชิญชวนให้ผูใ้ชบ้ริการ MyMo ไดเ้ลือกใชบ้ริการผ่านตู ้ATM เพ่ือสร้างโอกาสใน
การเขา้ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดของธนาคารออมสินให้มากยิง่ข้ึน และจะช่วยท าให้ธนาคารออมสิน สาขา
หนองมน สามารถขยายฐานลูกคา้ในการสมคัรใชบ้ริการผลิตภณัฑ ์MyMo ให้เพ่ิมข้ึนได ้

ผลการสัมภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการผลิตภณัฑ์ MyMo ของธนาคารจากการสัมภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการผลิตภณัฑ์ MyMo 
สาเหตุการไม่เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ ์MyMo ส่วนใหญ่ ไม่สะดวกเร่ืองเวลาท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาด รองลงมาคือ ไม่เกิดแรงจูงใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม ไม่ทราบว่ามีการจดักิจกรรม ของแจกท่ีใชใ้น
การจดักิจกรรมไม่น่าสนใจ และ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีจดัข้ึนไม่น่าสนใจเข้าร่วม อนัดบัสุดทา้ยคือ ไม่รู้จกั
ผลิตภณัฑ ์MyMo จึงไม่เขา้ร่วมกิจกรรม  

ผลการสัมภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการผลิตภณัฑ ์MyMo ของธนาคารจากการสัมภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการผลิตภณัฑ ์MyMo มี
ความตอ้งการท่ีอยากให้ธนาคารจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ ์MyMo ผ่าน Social Media เช่น Face book 
หรือ Line รองลงมามีความตอ้งการให้ของแจกเป็นบตัรก านลัท่ีสามารถน าไปเลือกซ้ือสินคา้ดว้ยตนเอง ถดัมามีความ
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ตอ้งการให้พนักงานเป็นผูแ้นะน ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดโดยการโทรแจ้ง ตามดว้ยมีความตอ้งการให้ธนาคาร
น าเสนอกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีน่าสนใจกว่าน้ี มีความตอ้งการให้ธนาคารพฒันาของแจกท่ีใชใ้นการจดักิจกรรม 
และมีความต้องการให้ธนาคารปรับรูปแบบของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo ตามล าดับ                    
ซ่ึงแสดงผลดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางที ่4  ผลการสัมภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการผลิตภณัฑ ์MyMo ของธนาคารจากการสัมภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการผลิตภณัฑ ์MyMo 
ของธนาคารเก่ียวกบัสาเหตุการไม่เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ MyMo และตอ้งการให้ธนาคารท า
อยา่งไรจึงจะเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ ์MyMo  

 
 

5. การอภปิรายผล 
สรุปการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการตลาดตามกลุ่มเป้าหมายท่ีพิจารณาจากข้อมูลทั่วไปของผูต้อบ

แบบสอบถามธนาคารออมสินสาขาหนองมน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพใกลเ้คียงกนั คือ สมรส และโสด อาย ุ
41 – 50 ปี การศึกษาใกลเ้คียงกนั 2 ระดบั คือ การศึกษาปริญญาตรี และ สูงกว่าปริญญาตรี อาชีพคา้ขาย /วธุรกิจส่วนตั
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือ น 40,001 บาทข้ึนไป   

พฤติกรรมการใช้บริการผลิตภัณฑ์ MyMo ส่วนใหญ่ความสนใจใช้บริการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ช่องทางผลิตภณัฑ์ MyMo ของธนาคารออมสิน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชบ้ริการผลิตภณัฑ์สลากดิจิทลั  มีเหตุผลท่ี
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เลือกใชบ้ริการผลิตภณัฑ์ MyMo เพราะมีความปลอดภยั ซ่ึงผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจใชบ้ริการมากท่ีสุดนั่นคือ
ตนเอง และการใชธุ้รกรรมการเงินของบริการผลิตภณัฑ ์MyMo คือ ฝาก - ถอน - โอนเงิน โดยการใชบ้ริการผลิตภณัฑ ์
MyMo ผา่นอุปกรณ์โทรศพัทมื์อถือบ่อยคร้ังมากท่ีสุดและเม่ือเปรียบเทียบบริการ MyMo กบับริการของธนาคารอ่ืนมี
ความเห็นว่าเป็นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ทั้งน้ีส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการผลิตภณัฑ ์MyMo ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปาณิศา เดียวตระกูล (2559) และตรงกบัส่ิงท่ีธนาคาร ไดพ้ฒันาการให้บริการจดัการเร่ือง
เงินของ ธนาคารออมสิน (2561) อาทิ การโอนเงินให้ผูใ้ชง้านผลิตภณัฑ ์MyMo รายอ่ืนดว้ยเบอร์โทรศพัทมื์อถือ การ
ใชร้ะบบ Notification แจง้เตือนในกล่องขอ้ความเม่ือมีเงินเขา้ออกสามารถรู้ได้ทนัที และความปลอดภยัในการใช้
บริการ ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการสามารถเปล่ียนรหัสผา่นในผลิตภณัฑ ์MyMo ไดทุ้กเม่ือท่ีตอ้งการ หมดกงัวลกบัการท าธุรกรรม
ทางการเงิน ซ่ึงถือว่าการให้บริการผลิตภณัฑ์ MyMo น้ี สามารถพฒันาผลิตภณัฑ์ตอบรับกบัการตลาดยุค 4.0 ตาม
แนวคิดของ ณงลกัษณ์ จารุวฒัน์ (2560) อธิบายว่า การตลาดยคุเทคโนโลยีดิจิทลัมีความส าคญัอยา่งมากท่ีองคก์รทุก
แห่งปรับตวัให้สอดรับกบัผูใ้ชบ้ริการในปัจจุบนั คือ การซ้ือและใชบ้ริการผ่านสมาร์ทโฟน ซ่ึงถือว่าเป็นการพฒันา
ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีสามารถดึงดูดให้ผูใ้ชบ้ริการสนใจแบรนดสิ์นคา้และบริการไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนั้นจะเห็น
ว่าการพฒันาผลิตภณัฑ ์MyMo น้ี ยงัตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงถือว่าธนาคารออมสินพฒันาผลิตภณัฑ์ 
MyMo ตรงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูใ้ช้บริการ ซ่ึงประเด็นน้ีสอดคลอ้งกับแนวคิดของ ณัฐพล ไยไพโรจน์ 
(2561) ได้อธิบายถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการตัดสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคเก่ียวกับการใช้บริการเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจโดยตอ้งท าความเขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอย่างลึกซ้ึง เพ่ือรู้จกัและ
เขา้ใจน ามาสู่การส่ือสารการตลาดกบัผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ ์MyMo 
1. ดา้นกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ ตามความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการผลิตภณัฑ์ MyMo ของธนาคารออมสิน 

สาขาหนองมน จงัหวดัชลบุรี พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  โดย 2 อนัดบัแรก อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ อนัดบั
แรก ทีมบุคคลของธนาคารออมสิน ลงพ้ืนท่ีประชาสัมพนัธ์ ผลิตภณัฑ ์MyMo ก่อนล่วงหนา้ท่ีจะจดักิจกรรมส่งเสริม
การตลาด ส่งผลให้เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด รองลงมา ธนาคารออมสิน ตอบค าถามหรือตอบรับขอ้แนะน า
จากลูกคา้ผ่านกล่องขอ้ความ (Inbox) ใน MyMo เก่ียวกบับริการผลิตภณัฑ์ MyMo ส่งผลให้เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การตลาด และอนัดบัสุดทา้ย อยู่ในระดบัปานกลาง คือ ธนาคารออมสินจดับอร์ดประชาสัมพนัธ์บริการผลิตภณัฑ์  
MyMo ตามจุดต่าง ๆ ส่งผลให้เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

2. ดา้นการส่งเสริมการขาย ตามความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการผลิตภณัฑ์ MyMo ของธนาคารออมสิน สาขา
หนองมน จงัหวดัชลบุรี พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย 2 อนัดบัแรก อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ อนัดบัแรก หากท่าน
เชิญชวนบุคคลอ่ืนมาสมคัรใช้บริการผลิตภณัฑ์ MyMo ท่านจะไดรั้บบตัรก านัลหรือบตัรแลกซ้ือสินค้า(Voucher) 
ส่งผลให้ เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด รองลงมา ผูใ้ชบ้ริการผลิตภณัฑ์ MyMo ไดรั้บดอกเบ้ียเม่ือซ้ือสลากดิจิทลั
สูงกว่าการซ้ือสลากออมสินผา่นเคาน์เตอร์ธนาคาร ส่งผลให้เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และอนัดบัสุดทา้ยอยู่
ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการผลิตภณัฑ์ MyMo ไดรั้บของสมนาคุณเม่ือซ้ือสลากดิจิทลัผา่นผลิตภณัฑ ์MyMo 
ส่งผลให้เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

3. ดา้นกิจกรรมการโฆษณา ตามความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการผลิตภัณฑ์ MyMo ของธนาคาร ออมสิน 
สาขาหนองมน จงัหวดัชลบุรี พบว่า โดยรวมและทุกรายการอยูใ่นระดบัปานกลาง โดย 2 อนัดบัแรก คือ ธนาคารออม
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สินโฆษณาบริการผลิตภณัฑ ์MyMo ตามป้ายรถประจ าทาง ส่งผลให้เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด รองลงมา การ
โฆษณาของธนาคารออมสินท่ีโฆษณาบริการผลิตภณัฑ์ MyMo  ผ่านรายการวิทยุ ส่งผลให้เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การตลาด เสียงโฆษณาของธนาคารออมสินท่ีน าเสนอบริการผลิตภณัฑ์  MyMo และอนัดบัสุดทา้ย เน้ือหาขอ้ความ
โฆษณาของธนาคาร 

4. ดา้นการตลาดทางตรง ตามความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการผลิตภณัฑ์ MyMo ของธนาคารออมสิน สาขา
หนองมน จังหวดัชลบุรี พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และใน 2 อันดับแรก อยู่ในระดับมาก ได้แก่ อันดับแรก 
พนักงานของธนาคารออมสินไปพบลูกค้าท่ีตลาดหรือในสถานศึกษาหรือสถานท่ีท างาน เพ่ือแนะน าการใชบ้ริการ
ผลิตภณัฑ์ MyMo กบัลูกคา้ไดโ้ดยตรงส่งผลให้เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด รองลงมา พนักงานของธนาคาร
ออมสิน แนะน าการใชบ้ริการผลิตภณัฑ์ MyMo ผ่านช่องทางโทรศพัท ์ส่งผลให้เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
และอนัดบัสุดทา้ย อยู่ในระดบัปานกลาง ธนาคารออมสินใชป้้ายโฆษณาในรูปแบบพนักงานเดินถือป้ายโฆษณาไป
ยา่นชุมชนต่าง ๆส่งผลให้เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

5. ด้านการใช้บุคลากรหรือพนักงานท่ีส่ือสาร ตามความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการผลิตภัณฑ์  MyMo                
ธนาคารออมสิน สาขาหนองมน จังหวดัชลบุรี พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดย 2 อันดับ พบว่า อันดับแรก 
พนกังานของธนาคารออมสินให้บริการดา้นเทคนิค (Technical Support) ท่ีช่วยให้ท่านเขา้ใจการใชบ้ริการผลิตภณัฑ ์
MyMo มากยิง่ข้ึน ส่งผลให้เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด รองลงมา เม่ือท่านเขา้ไปใชบ้ริการท่ีธนาคาร พนกังาน
ของธนาคารจะแจง้ข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ MyMo กบัท่านสม ่าเสมอ ส่งผลให้เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
และอนัดบัสุดทา้ย อยู่ในระดบัปานกลาง พนักงานของธนาคารออมสินให้ขอ้มูลและค าแนะน าเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์  
MyMo ส่งผลให้เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

การพฒันากิจกรรมการตลาดให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑ ์MyMo ผูว้ิจยัเลือกศึกษาจากขอ้
คน้พบหรือขอ้เสนอแนะจากงานวิจยัหลายเล่ม ไดแ้ก่ งานวิจยัของ นาตยา ศรีสว่างสุข (2558) ภคัญดา ธีรชยัชาญ 
(2559) และแนวคิดของ มาร์เก็ตต้ิงดอทคอม (2558) โดยประยกุตใ์ช ้ คือ การน าเสนอโดยท า Mobile-friendly ในหนา้
การคน้หาบนมือถือของผูใ้ชบ้ริการผลิตภณัฑ ์MyMo เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการรู้สึกสบายใจไดว้่าเว็บไซต์ของธนาคารออม
สินเหมาะกบัการใช้งานบนมือถือสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทนัทีท่ีตอ้งการ รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่าน 
Facebook IG และ Line โดยจูงใจให้ผูใ้ชบ้ริการมีส่วนร่วมในการใช ้Social Media โดยน าเสนอการส่งเสริมการตลาด
แบบพิเศษท่ีนิยมใช้กัน  เช่น ถ่ายภาพตนเองขณะอยู่ท่ีจุดใช้บริการผลิตภณัฑ์ MyMo หรือจุดประชาสัมพนัธ์ของ
ผลิตภัณฑ์ MyMo และการส่ง SMS ลด แลก แจก แถม  ในกลุ่มผู ้ใช้บริการผลิตภัณฑ์ MyMo ท่ีใช้งานผ่าน
โทรศพัทมื์อถือ รวมถึงการให้เขา้ถึงบริการผลิตภณัฑ์ MyMo แบบง่ายดว้ยการใช ้QR Code แทนได ้เพ่ือผูใ้ชบ้ริการ
ไดต้อบสนองต่อการส่งเสริมการตลาดต่างๆ ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 

 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

โดยสรุปจากผลจากการศึกษาและผลการสัมภาษณ์จากผูใ้ชบ้ริการผลิตภณัฑ ์MyMo มีความสอดคลอ้งกนั        
ทั้งสองแบบ ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นการตลาดทางตรง และดา้นส่งเสริมการขาย ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ระบุเหตุผลในการ        
ไม่เขา้ร่วมว่า ไม่สะดวกเร่ืองเวลา ไม่เกิดแรงจูงใจท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม ไม่ทราบว่ามีการจดักิจกรรม ของแจกท่ีใช้               
ในกิจกรรมไม่ดึงดูดใจให้เขา้ร่วม และ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีจดัข้ึนไม่ดึงดูดใจให้เขา้ร่วม ตามล าดบั โดยผูใ้ห้
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สัมภาษณ์มีความตอ้งการให้ธนาคาร ปรับเปล่ียน/เพ่ิมช่องทางการจดักิจกรรมผา่น Social Media เช่น Facebook , Line    
เป็นตน้ มีความตอ้งการของแจกเป็นบตัรก านลัเพ่ือสามารถน าไปซ้ือของท่ีตอ้งการดว้ยตนเอง และมีความตอ้งการให้
พนักงานแนะน าผลิตภัณฑ์และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแต่ละคร้ัง เป็นส่วนใหญ่โดยสอดคล้องกับผล
การศึกษาท่ีวิเคราะห์จากแบบสอบถาม ได้แก่ เพศต่างกันมีผลต่อการจูงใจให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
แตกต่างกนั อายุต่างกนัช่ืนชอบของแจกประเภทท่ีแตกต่างกนั การศึกษาและอาชีพท่ีต่างกนัมีความสนใจในรูปแบบ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนั รายได้ต่างกันต้องการค าแนะน าจากพนักงานท่ีแตกต่างกนั และ
พฤติกรรมท่ีต่างกนัมีรสนิยมท่ีแตกต่างกนั เป็นสาเหตุของปัญหาท่ีไดจ้ากการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนด
แนวทางเลือก เพ่ือใชแ้กไ้ขปัญหาการเพ่ิมยอดผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ ์MyMo ธนาคารออมสิน 
สาขาหนองมน จงัหวดัชลบุรี ดงัน้ี 

แนวทางการแก้ไขปัญหา ผูว้ิจยัไดน้ าแนวทางจากผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการผลิตภณัฑ์ 
MyMo และผลการสัมภาษณ์ผูใ้ช้บริการผลิตภัณฑ์ MyMo ท าให้ทราบถึงความสนใจของผูใ้ช้บริการ สาเหตุท่ี
ผูใ้ชบ้ริการไม่เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo และความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีตอ้งการให้
ธนาคารด าเนินการต่อจากน้ี  ก  าหนดเป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยเลือกเคร่ืองมือทางการตลาดดา้นท่ีผูใ้ชบ้ริการ
ให้ความสนใจ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเป็นสองอนัดบัแรก และผลการสัมภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการถึงสาเหตุการไม่เขา้ร่วม
กิจกรรมและมีความตอ้งการให้ธนาคารด าเนินการในดา้นใดบา้ง เป็นผลท่ีไดจ้ากการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกนัทั้งสอง
แบบ ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นการตลาดทางตรงและดา้นส่งเสริมการขาย โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ระบุเหตุผลในการไม่เขา้
ร่วมให้เหตุผลว่า ไม่สะดวกเร่ืองเวลาไม่เกิดแรงจูงใจท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม ไม่ทราบว่ามีการจดักิจกรรม ของแจกท่ีใช้
ในกิจกรรมไม่ดึงดูดใจให้เขา้ร่วม และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีจัดข้ึนไม่ดึงดูดใจให้เขา้ร่วม ตามล าดบั โดยผูใ้ห้
สัมภาษณ์มีความตอ้งการให้ธนาคาร ปรับเปล่ียน/เพ่ิมช่องทางการจดักิจกรรมผา่น Social Media เช่น Facebook , Line 
เป็นตน้ มีความตอ้งการของแจกเป็นบตัรก านลั เพ่ือสามารถน าไปซ้ือของท่ีตอ้งการดว้ยตนเองและมีความตอ้งการให้
พนักงานแนะน าผลิตภัณฑ์และการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดแต่ละคร้ัง เป็นส่วนใหญ่ โดยสอดคล้องกบัผล
การศึกษา วิเคราะห์จากแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศต่างกนั    มีผลต่อการจูงใจให้เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
แตกต่างกนั อายุต่างกนัช่ืนชอบของแจกประเภทท่ีแตกต่างกนั การศึกษาและอาชีพท่ีต่างกนัมีความสนใจในรูปแบบ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนั รายได้ต่างกันต้องการค าแนะน าจากพนักงานท่ีแตกต่างกนั และ
พฤติกรรมท่ีต่างกนัมีรสนิยมท่ีแตกต่างกนั เป็นขอ้สรุปท่ีไดจ้ากงานวิจยัคร้ังน้ี ท่ีตอ้งเร่งด าเนินการแกไ้ขปัญหาการ
เพ่ิมยอดผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ ์MyMo ธนาคารออมสิน สาขาหนองมน จงัหวดัชลบุรี โดยเก็บ
ขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ริการผลิตภณัฑ์ MyMo ธนาคารออมสิน สาขาหนองมน  จงัหวดัชลบุรี ในดา้นท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความ
สนใจในการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด รวมถึงสาเหตุของการไม่เขา้ร่วมกิจกรรม และความตอ้งการในดา้นท่ีอยาก
ให้ธนาคารพฒันาเก่ียวกบักิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ MyMo ธนาคารออมสิน สาขาหนองมน จงัหวดัชลบุรี 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาปัญหาการใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนท่ีลดลงของธนาคารออมสิน สาขาเทิง 

จงัหวดัเชียงราย มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนท่ีลดลง 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัญหาการให้บริการของพนักงานสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ธนาคาร
ออมสิน สาขาเทิง จงัหวดัเชียงราย กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 200 คน วิเคราะห์ดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว t-test  และ Multiple Regression  ผลการศึกษาพบว่า ด้าน
คุณสมบติัของผูข้อสินเช่ือมีปัญหามาก ดา้นความสามารถในการช าระหน้ี ดา้นหลกัประกนั และดา้นประเทศมีปัญหา
น้อย ดา้นเงินทุนและดา้นสภาพเศรษฐกิจมีปัญหาน้อยท่ีสุด ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อปัญหาการใช้
บริการสินเช่ือ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงานให้บริการสินเช่ือโครงการ
ธนาคารประชาชน ลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการ และราคา ตามล าดบั มีความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการสินเช่ือโครงการ
ธนาคารประชาชนมากท่ีสุด และพบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดมี้ผลต่อปัญหาการใชบ้ริการสินเช่ือ
โครงการธนาคารประชาชนแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัญหาการวิเคราะห์สินเช่ือ (6Cs)  
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ริการสินเช่ืออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ค าส าคญั:  สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน , ปัญหาการใชบ้ริการสินเช่ือ , สถาบนัการเงิน 
 

ABSTRACT 

The study of the problem of using for The People Bank Loan Project of Government Savings Bank, Thoeng 
Branch, Chiang Rai Province. The objective is to study the problems that affect the use of the Government Savings 
Bank, the marketing mix factors and the problem of service provision of loan employees of the project of the  
Government Savings Bank, Thoeng Branch, Chiang Rai Province. The samples of 200 were analyzed by frequency, 
percentage, mean, standard deviation. One-way analysis of variance, t-test and multi regression. The study found that 
the qualification for a loan was at the moderate level. The solvency the collateral and country had problems at the 
low level. The capital and the economy is at a moderate level most. problems in the use of services The  marketing 
mix factors that affect the issue using the service. Marketing mix factors affect the problem of using credit services 
such as products, distribution channels, marketing promotion, employees, physical characteristics, processes and 
prices, respectively, are intended to use The People Bank Loan of customers Government Savings Bank. The study 
found that  the samples group had the intention to use the loan service for The People Bank Loan of customers 
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Government Savings Bank at the highest level and found that gender, age, education level, occupation, income had a 
different problem on the use of public bank loan project Marketing mix factors And the problem of credit analysis 
(6Cs) has an influence on the intention to use the loan service with statistical significance at .05 level 
Keywords: People Bank Loan Project, The problems using credit services, Financial institution 
 

1. บทน า 
ธนาคารออมสิน เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหน่ึงภายใตก้ารควบคุมของกระทรวง การคลงัถือ

ก าเนิดตามพระราชประสงคข์องพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้ เจา้อยูห่ัวรัชกาลท่ี 6 โดยมีวิสัยทศัน์ (vision) เป็นผูน้ า
ในการส่งเสริมการออมเพ่ือการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืนเสริมสร้างความสุขและอนาคตท่ีมัน่คงของประชาชน และ
พนัธกิจ (Mission) ส่งเสริมการออมและสร้างวินยัทางการเงิน  
 สินเช่ือธนาคารประชาชนเป็นส่วนหน่ึงของผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบุคคล ภายใตสิ้นเช่ือนโยบายรัฐเปิดให้บริการ
ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2544 แนวทางการด าเนินสินเช่ือ เป็นแนวทางท่ีด าเนินการไปพร้อม ๆ กบัการสร้างวินัยทางการออม
ส่งเสริมให้ประชาชนรักการออมอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  ธนาคารออมสินสาขาเทิง จงัหวดัเชียงราย เป็นสาขา
หน่ึงท่ีให้บริการสินเ ช่ือโครงการธนาคารประชาชน ในอดีตเคยได้รับรางวัล ดีเด่นระดับภาค 3 ปีซ้อน 
(2545,2547,2549) แต่ในปี 2561 ผลงานดา้นอนุมติัสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนต ่ากว่าเป้าหมาย ส่งผลให้ระดบั
คะแนนการด าเนินงานสาขาไดล้  าดบัท่ี 52 จากทั้งหมด 57 สาขา ส่งผลกระทบต่อภาพรวมผลการด าเนินงาน ระดบัเขต 
ระดบัภาค ระดบัธนาคาร ซ่ึงรับนโยบายจากรัฐบาลเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจในประเทศ ระดบัฐานรากให้เขา้ถึงแหล่ง
เงินทุนอยา่งเท่าเทียมกนั ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัญหาการใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนท่ีลดลง
ของธนาคารออมสินสาขาเทิง โดยศึกษาจาก 3 ตวัแปรหลกัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน
ท่ีลดลง คือปัจจยัดา้นพนักงาน ปัจจยัดา้นปัญหาการใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารประชาชนและปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาด ทั้งน้ีเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการเสนอแนะแนวทาง แกไ้ขปัญหาการใช้บริการท่ีลดลง และสร้างความ
ประทบัใจความพึงพอใจ โดยมีวตัถุประสงค์ มุ่งหวงัให้ผูใ้ชบ้ริการหันมาสนใจใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารประชาชน
อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือผลการด าเนินงานของสาขาบรรลุตามตวัช้ีวดั KPI ของธนาคาร และช่วยเหลือผูป้ระกอบการรายยอ่ย
ไดเ้ขา้ถึงแหล่งเงินทุน กระตุน้เศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล 
 

2. แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 นโยบาย 6Cs เพ่ือการวเิคราะห์สินเช่ือตามแนวทาง นโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย 
 หลกัในการพิจารณาวิเคราะห์สินเช่ือ อนัประกอบดว้ย (กฤษฎา  สังขมณี, 2549)  
 1. คุณสมบติัผูข้อสินเช่ือ (Character) ผูข้อสินเช่ือมีลกัษณะนิสัย ความประพฤติ หรืออาชีพการงานท่ีมีความ
เส่ียงมากนอ้ยเพียงใด 
 2. ความสามารถในการช าระหน้ี (Capacity) มีรายไดใ้นการประกอบอาชีพ หรือการท าธุรกิจเพียงพอท่ีจะ
ช าระหน้ีไดต้ามท่ีตกลงไวด้ว้ยกนั 
 3. เงินทุน (Capital) ผูข้อสินเช่ือมีมูลค่าทรัพยสิ์นมากกว่าหน้ีสินในปัจจุบนัจ านวนเกินคร่ึงของเงินท่ีใชใ้น
วตัถุประสงคน์ั้น ๆ ซ่ึงจะท าให้ผูใ้ห้กูมี้ความเส่ียงต ่านัน่เอง 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาต ิ
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  708 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 4. หลกัประกนั (Collateral) ถา้ไม่มีหลกัประกนัคุม้มูลหน้ี โดยเฉพาะท่ีดิน (อสังหาริมทรัพย)์ ก็ไม่มีโอกาส
ไดรั้บสินเช่ือ   
 5. สภาพทางเศรษฐกิจ (Condition) ผูใ้ห้สินเช่ือตอ้งมีความรู้ถึงภาวะแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลกระทบทั้งใน
แง่บวกและลบต่อผูข้อสินเช่ือ เช่น กฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี อตัราภาษี อตัราดอกเบ้ีย อตัรา
แลกเปล่ียน ตน้ทุนแรงงานและค่าขนส่ง เป็นตน้ 
 6. ประเทศท่ีติดต่อดว้ย (Country) ความเส่ียงจากกฎระเบียบการคา้โลก อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงิน การกีดกนั
ทางการคา้ ซ่ึงจะส่งผลต่อรายรับ และมีปัญหาไม่สามารถช าระหน้ีสินได ้ 
     
  แนวคดิส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 Zeithaml and Bitner (2000) ไดเ้สนอแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) 
ดงัน้ี (ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยธุยา, 2557) 
 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ ์มี 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งได้ 
(Tangible Products) และผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Products)  
 2. ดา้นราคา (Price) ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของบริการกบัราคาของบริการ ดงันั้น การ
ก าหนดราคาควรเหมาะสมกบัระดบัการบริการ   
 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) จะตอ้งพิจารณาท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอ
บริการ (Channels)  
 4. ดา้นการส่งเสริม (Promotions) เพ่ือแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการ
และเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 
 5. บุคคล (People) ช่วยสร้างความแตกต่างให้กบัธุรกิจโดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์มีความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  
 6. กระบวนการ (Process) การน าเสนอบริการให้กับลูกคา้ เช่น การตดัสินใจในเร่ืองนโยบายท่ีเก่ียวกับ
ลูกคา้และบุคลากรขององคก์าร  
 7. หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการ และ
องคป์ระกอบท่ีจบัตอ้งไดซ่ึ้งท าหนา้ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกหรือส่ือสารบริการนั้น  

  
งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
อาภากร แก้วขจร (2552) ไดศึ้กษาทศันคติของลูกคา้ต่อการใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของ

ธนาคารออมสิน สาขาล าปาง ผลการวิจัยพบว่า มีความพึงพอใจด้านพนักงานท่ีรับผิดชอบมากท่ีสุด ส่วนด้าน
กระบวนการให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความพึงพอใจมาก การศึกษาของ พรทพิย์ สุวรรณพุ่ม (2555) ไดศึ้กษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ กรณีศึกษา ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง
ประเทศไทย ผลการวิจยัพบว่า ดา้นการแข่งขนัทางธุรกิจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาเป็นดา้นนโยบายรัฐบาล และ
ดา้นภาวะเศรษฐกิจ ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ พบว่า ดา้นตวัช้ีวดัเครดิตของผูใ้ชสิ้นเช่ืออยู่ในระดบั
มาก และรองลงมาคือ อตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมเง่ือนไขในการใชสิ้นเช่ือ ลกัษณะทางกายภาพ การตลาด การ
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ให้บริการของพนกังาน  การศึกษาของ เฉลมิพล นาเมืองรักษ์ (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพในการให้บริการและความ
ภกัดีของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า  1) คุณภาพการให้บริการของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ภาพรวมอยู่ในระดบัดี รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความพร้อมในการให้บริการ ดา้นมารยาทการให้บริการ
และดา้นความถูกตอ้ง 2) ความภกัดีของลูกคา้ต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า จะกลบัมาใชบ้ริการอีกแน่นอน ร้อย
ละ 52.0 ส่ิงท่ีท  าให้มาใชบ้ริการเป็นอตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 31.8 และ 3) คุณภาพการให้บริการมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัความภกัดีของลูกคา้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  การศึกษาของ ธีรวฒัน์ พสุ
สิริโรจน์ (2558) ไดศึ้กษาการประเมินความส าเร็จ โครงการสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน กลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัจะเป็นผูจ้ดัการ เจา้หนา้ท่ีและลูกคา้ท่ีไดใ้ชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน โดยใชว้ิธีสัมภาษณ์ 
เชิงลึก ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจ านวน 25 คน ผลการศึกษาพบว่า ทีมงานมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการท่ีรับผดิชอบ 
ทีมงานมีเป้าหมายท่ีชัดเจนร่วมกบั ธนาคาร มีการจัดตารางการฝึกอบรมเป็นประจ าอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 คร้ัง 
ทีมงานสินเช่ือของธนาคารทุกคนจะมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญในรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการ ทีมงาน
สินเช่ือของธนาคารจะมีการส่ือสารท่ีสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจนและมีประสิทธิภาพ มีแผนโครงการเป็นลายลกัษณ์
อักษรและสอดคล้องกบัเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของโครงการ มีแผนก ากับติดตามโครงการตรงตามแผนการ
ด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร  การศึกษาของ  พรรณทิวา ค าศรี  (2559) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีไม่
ก่อให้เกิดรายไดข้องลูกหน้ีสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนสาขาคลองท่อม ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัภายในตัว
ลูกหน้ี เป็นสาเหตุท่ีเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดป้ระกอบดว้ย 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นอาชีพ และปัจจยัประสบการณ์ใน
การท างานของลูกหน้ี    
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กรอบแนวคิด    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. วธิีการศึกษา  

กลุ่มตวัอยา่ง  
กลุ่มตวัอย่างคือ กลุ่มท่ี 1 คือผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาเทิง 

จงัหวดัเชียงราย  จ  านวน 200 คน  และกลุ่มท่ี 2 คือ พนกังานวิเคราะห์สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ซ่ึงธนาคาร
ออมสิน สาขาเทิง จงัหวดัเชียงราย  จ  านวน 2 คน 

 
 
 

ตัวแปรอิสระ   
ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.  เพศ 
2.  อาย ุ
3.  อาชีพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. รายไดต้่อเดือน 

ปัญหาการใช้บริการสินเช่ือธนาคารประชาชน ตาม
นโยบาย 6C’s 
1. คุณสมบตัิของผูข้อสินเช่ือ 
2. ความสามารถในการช าระหน้ี 
3. เงินทุน 
4. หลกัประกนั 
5. สภาพเศรษฐกิจ 
6. ประเทศ 
 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นพนักงานให้บริการสินเช่ือโครงการ

ธนาคารประชาชน 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
7. ดา้นกระบวนการ 

ตัวแปรตาม  
ความต้ังใจที่จะใช้บริการสินเช่ือโครงการธนาคาร
ประชาชน ธนาคารออมสิน 
1. ความเช่ือมัน่ต่อการใชบ้ริการสินเช่ือโครงการ

ธนาคารประชาชน 
2. ความตั้งใจที่จะใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคาร

ประชาชนธนาคารออมสินแมว้า่ธนาคารอืน่จะมี
การส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจมากกวา่ 

3. ความตั้งใจที่จะใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคาร
ประชาชน ของธนาคารออมสินมากยิ่งขึ้น 

4. ความตั้งใจที่จะแนะน าบุคคลอื่นให้ใชบ้ริการ
สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ของธนาคาร
ออมสิน 
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การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมโดยใชแ้บบสอบถามผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือโครงการประชาชนของธนาคารออม

สิน ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ขอ้มูลปัญหาการใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารประชาชนของลูกคา้ธนาคารออม
สินขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix : 7Ps)  และความตั้งใจในการใชบ้ริการสินเช่ือโครงการ
ประชาชนของธนาคารออมสิน  

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอ้มูลจากรายงานทางการเงินของธนาคารออมสิน เช่น เงินให้สินเช่ือ
โครงการธนาคารประชาชนและเงินให้สินเช่ือรวมทั้งประเทศของธนาคารออมสินปี 2559 – 2561 ขอ้มูลจากหนงัสือ
ค าสั่งของธนาคารออมสินเร่ืองหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขและวิธีปฏิบติัการให้สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ขอ้มูลท่ีได้
จากเอกสารงานวิจยั และขอ้มูลท่ีมีการเผยแพร่ในระบบอินเตอร์เน็ต  
 

เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 
เคร่ืองมือใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสร้างข้ึนตามวตัถุประสงค์และกรอบแนวคิด

การวิจยั แบบสอบถามส าหรับลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชนของธนาคารออมสิน สาขาเทิงจงัหวดั
เชียงราย  และแบบสัมภาษณ์พนักงานท่ีให้บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชนของธนาคารออมสิน สาขาเทิง
จงัหวดัเชียงราย 

 
การวิเคราะห์ขอ้มูล 
การวิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics) ไดแ้ก่

ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปัญหาการใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อปัญหาการใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารประชาชน  ความตั้งใจในการเลือกใชบ้ริการ
สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาเทิง  วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐานการวิจยัโดยใชส้ถิติค่า t-test  การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-Way ANOVA)  และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression) 

การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อปัญหาการใชบ้ริการสินเช่ือธนาคาร
ประชาชนของลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาเทิง  จงัหวดัเชียงราย  และการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อความตั้งใจในการ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาเทิง  จงัหวดัเชียงราย  ซ่ึงมีลกัษณะเป็น
แบบมาตรวัดส่วนประมาณค่า (Likert Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ก าหนดเป็นข้อความส าหรับแปล
ความหมายดงัน้ี 
   5 คะแนน    หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิง่  
   4  คะแนน  หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
   3  คะแนน  หมายถึง  เฉยๆ 
   2  คะแนน  หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
   1  คะแนน  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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ส าหรับการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปัญหาการใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคาร
ออมสิน สาขาเทิง ซ่ึงเป็นข้อค าถามเชิงลบ ลักษณะเป็นแบบมาตรวดัส่วนประมาณค่า (Likert Rating Scale) แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดบั ก าหนดเป็นขอ้ความส าหรับแปลความหมายดงัน้ี 
   5 คะแนน    หมายถึง  มีปัญหานอ้ยท่ีสุด  
   4  คะแนน  หมายถึง มีปัญหานอ้ย 
   3  คะแนน  หมายถึง  มีปัญหาปานกลาง 
   2  คะแนน  หมายถึง มีปัญหามาก 
   1  คะแนน  หมายถึง  มีปัญหามากท่ีสุด 

การแปลความหมายระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อปัญหาการใชบ้ริการ
สินเช่ือธนาคารประชาชนของลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาเทิง  จงัหวดัเชียงราย  และการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อ
ความตั้งใจในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาเทิง  จงัหวดัเชียงราย 
จะมีชั้นของคะแนนเฉล่ีย  
 4.21 – 5.00  แสดงว่า  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 3.41 – 4.20  แสดงว่า  เห็นดว้ยมาก 
 2.61 – 3.40  แสดงว่า  เฉยๆ 
 1.81 – 2.60  แสดงว่า  ไม่เห็นดว้ย 
 1.00 – 1.80  แสดงว่า  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

เกณฑ์การแปลความหมายความคิดเห็นต่อปัญหาการใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน
ของธนาคารออมสิน สาขาเทิง ซ่ึงเป็นขอ้ค าถามเชิงลบ จะมีชั้นของคะแนนเฉล่ีย 
 4.21 – 5.00  แสดงว่า  มีปัญหานอ้ยท่ีสุด 
 3.41 – 4.20  แสดงว่า  มีปัญหานอ้ย 
 2.61 – 3.40  แสดงว่า  มีปัญหาปานกลาง 
 1.81 – 2.60  แสดงว่า  มีปัญหามาก 
 1.00 – 1.80  แสดงว่า  มีปัญหามากท่ีสุด 
 
4. ผลการศึกษา   

ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาย ร้อยละ 51.50 มีอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 40.50 การศึกษาระดับ

มธัยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 52.00 ส่วนใหญ่ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว  ร้อยละ 64.00 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
15,001-30,000 บาท ร้อยละ 39.50 วงเงินท่ีไดรั้บการอนุมติั 100,000 บาท ร้อยละ 60.50 ผ่อนช าระ 2,001-2,500 บาท 
ร้อยละ 49.00 ส่วนใหญ่ไม่มียอดคา้งช าระ ร้อยละ 51.10 เคยผดินดัช าระหน้ี ร้อยละ 78.00 สาเหตุท่ีท  าให้คา้งช าระหน้ี
คือ กิจการท่ีท าอยูมี่รายไดล้ดลง ร้อยละ 83.97 ภาวะทางเศรษฐกิจส่งผลให้คา้งช าระหน้ีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 87.18 
และจะใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารประชาชนในอนาคต 155 คน คิดเป็นร้อยละ 77.50 
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ส่วนที ่2 ความคดิเห็นเกีย่วกบัปัญหาการใช้บริการสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินสาขาเทงิ    
ภาพรวมมีปัญหาการใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารประชาชนอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย 3.70 ดา้นท่ีมีปัญหา

ระดบัมาก คือ ดา้นคุณสมบติัของผูข้อสินเช่ือ ค่าเฉล่ีย  2.39 ประเด็นท่ีมีระดบัปัญหาสูงสุดคือ กิจการท่ีด าเนินงานอยู่
เก่ียวขอ้งกบัการเดินทางและเปล่ียนแปลงท่ีอยู่บ่อยคร้ัง ท าให้ธนาคารไม่พิจารณาอนุมติัสินเช่ือ ค่าเฉล่ีย 1.88 ดา้นท่ีมี
ปัญหาระดบัน้อย ไดแ้ก่ ดา้นความสามารถในการช าระหน้ี ค่าเฉล่ีย 3.58 ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปัญหาสูงสุดคือ 
การขอหนังสือรับรองจากหน่วยงานพร้อม Statement บญัชีเงินเดือนอย่างน้อย 6 ยอ้นหลงัเป็นเร่ืองท่ียุ่งยากเกินไป  
ค่าเฉล่ีย 3.18 ดา้นหลกัประกนั ค่าเฉล่ีย 3.72 ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปัญหาสูงสุดคือ ธนาคารก าหนดค ้าประกนัตอ้ง
มีรายไดป้ระจ า 9,000 บาท ไม่ถึง 15,000 บาท และตอ้งใช ้2 คน เงินเดือน 15,000 บาท ไดค้นเดียว ซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัของ
ผูกู้เ้พราะหาบุคคลค ้าประกนัร่วมไม่ได ้ ค่าเฉล่ีย 3.44 และดา้นประเทศ ค่าเฉล่ีย 3.56  ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปัญหา
สูงสุดคือ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีมีผลต่อระดับรายได้และต้นทุนการท าธุรกิจของลูกค้าบางกลุ่มท าให้
ธนาคารต้องลดความเส่ียงในการให้สินเช่ือ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19 และด้านท่ีมีปัญหาระดับน้อยท่ีสุด ได้แก่ ด้าน
เงินทุน ค่าเฉล่ีย  4.36 ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปัญหาสูงสุดคือ ธนาคารพิจารณาวงเงิน 2 สัญญาในคราเดียวกนั เช่น 
อนุมติัสินเช่ือนาครประชาชน 100,000 แสน และอนุมติัสินเช่ือฉุกเฉิน อีก 50,000 บาท ท าให้ลูกคา้มีภาระผ่อนช าระ
หน้ี 2 สัญญา วงเงินผอ่นช าระก็สูงตาม  ค่าเฉล่ีย  4.06 และดา้นสภาพเศรษฐกิจ ค่าเฉล่ีย 4.60 ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบั
ปัญหาสูงสุดคือ การก าหนดเง่ือนไขในการจบักลุ่มของธนาคารผูกู้ทุ้กคนจะตอ้งมีประวติัการช าระหน้ีดีอย่างนอ้ย 1 ปี
ข้ึนไป และตอ้งไม่มีผูใ้ดคา้งช าระหน้ี จึงจะอนุมติัสินเช่ือใหม่ ค่าเฉล่ีย 4.51 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อปัญหาการใช้บริการสินเช่ือธนาคาร
ประชาชนของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาเทงิ 

ภาพรวมมีผลต่อปัญหาการใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารประชาชนของลูกคา้ธนาคารออมสิน ระดบัเห็นดว้ยมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.85 ดา้นท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.72 ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความคิดเห็นสูงท่ีสุดคือ สินเช่ือธนาคารประชาชนสามารถน าไปเป็นทุนหมุนเวียน  ค่าใชจ่้ายในการอุปโภคบริโภค 
หรือใชช้ าระหน้ีสินในระบบและนอกระบบ ค่าเฉล่ีย 4.95  ช่องทางการจดัจ าหน่าย ค่าเฉล่ีย 4.42 ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความคิดเห็นสูงท่ีสุดคือ ท าเลท่ีตอ้งของธนาคารออมสิน สาขาเทิง สามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก ค่าเฉล่ีย 4.57 การส่งเสริม
การตลาด ค่าเฉล่ีย 4.29 ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงท่ีสุดคือ ธนาคารมีการจดัโปรโมชัน่ เช่น ลูกคา้รายเดิม
ช าระดีต่อเน่ืองมีการคืนดอกเบ้ียให้ลูกคา้ ค่าเฉล่ีย 4.68 ดา้นท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่ พนกังาน
ให้บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน  ค่าเฉล่ีย 3.58 ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงท่ีสุดคือ พนักงานมี
ความเต็มใจในการให้บริการ ขณะให้บริการและหลงับริการอย่างเท่าเทียมกัน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 ลกัษณะทาง
กายภาพ ค่าเฉล่ีย 4.08 ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงท่ีสุดคือ มีอุปกรณ์ส านักงานท่ีทนัสมยัไวบ้ริการ  ค่าเฉล่ีย 
4.03 และกระบวนการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงท่ีสุดคือ การพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ
ธนาคารประชาชนมีความเท่ียงตรง และโปร่งใส ค่าเฉล่ีย 4.21 และดา้นราคา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉยๆ ค่าเฉล่ีย 
2.38  ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงท่ีสุดคือ อตัราดอกเบ้ียยดืหยุน่ตามหลกัประกนัท่ีผูกู้น้  ามาค ้ าประกนั ค่าเฉล่ีย 
3.23    
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ส่วนที ่4 ความตั้งใจทีจ่ะใช้บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน 
ภาพรวมความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินอยู่ในระดบัเห็นดว้ย

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25  โดยประเด็น ความเช่ือมัน่ต่อใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.59 และจะแนะน าให้บุคคลอ่ืนใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.22 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   

ส่วนที ่5  การทดสอบสมมตฐิาน 
สมมตฐิานที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคลมผีลต่อปัญหาการใช้บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคาร

ออมสิน สาขาเทงิ  จังหวดัเชียงราย แตกต่างกนั  
ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อปัญหาการใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของ

ธนาคารออมสิน สาขาเทิง  จงัหวดัเชียงรายแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ .01 ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา  อาชีพ  และรายได ้ ดงัสรุปไวใ้นดงัตารางท่ี 1 
  
ตารางที่ 1 ระดับปัญหาการใช้บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาเทิง  จังหวดั
เชียงราย จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล   

 ปัญหาการใช้บริการสินเช่ือโครงการธนาคาร
ประชาชน 

ปัจจัยส่วนบุคคลทีน่ ามาทดสอบ 

เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา 

อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน 

ดา้นคุณสมบติัของผูข้อสินเช่ือ 005* .000** .000** .000** .036* 
ดา้นความสามารถในการช าระหน้ี   .198 .000** .000** .000** .299 
ดา้นเงินทุน   .956 .005* .000** .000** .705 
ดา้นหลกัประกนั   .397 .004* .000** .000** .021* 
ดา้นสภาพเศรษฐกิจ   .200 .006* .000** .001* .086 
นโยบายระดบัประเทศ .439 .003* .080 .001* .019* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  

สมมตฐิานที ่2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมอีทิธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกใช้บริการสินเช่ือโครงการ
ธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาเทิง  จังหวัดเชียงราย  ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา  ปัจจยัดา้นพนกังานบริการสินเช่ือ และปัจจยัดา้นกระบวนการ  

สมมตฐิานที ่3  ปัญหาการวเิคราะห์สินเช่ือ หรือนโยบาย 6Cs มอีทิธิพลต่อความตั้งใจในการใช้บริการสินเช่ือ
โครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาเทิง ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการวิเคราะห์สินเช่ือ หรือ
นโยบาย 6Cs ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ไดแ้ก่ ดา้นคุณสมบติัของผูข้อสินเช่ือ  ดา้นเงินทุน และดา้นประเทศ  
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ผลจากการสัมภาษณ์พนักงาน วิเคราะห์สินเช่ือโครงการธนาคารประชนของธนาคารออมสิน สาขาเทิง
จงัหวดัเชียงราย จ านวน 2 คน พบว่า มีปัญหาในการให้บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน โดยเม่ือวิเคราะห์
ตามหลกัการวิเคราะห์สินเช่ือหรือนโยบาย 6C สรุปเป็นประเด็นปัญหา ดา้นคุณสมบติัของผูข้อสินเช่ือ ดา้นเงินทุน 
และดา้นประเทศ ดงัน้ี   

นโยบาย 6C 
1. คุณสมบัตขิองผู้ขอสินเช่ือ (Chracter) 
ตอ้งเป็นผูรั้กการออม มีการออมเงินบญัชีกบัธนาคารออมสินสาขา อยา่งนอ้ย 3 เดือน เป็นผูป้ระกอบกิจการ

อย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปี ในถ่ินฐานภูมิล าเนาเขตพ้ืนท่ีบริการของธนาคารออมสินสาขา  มีสถานท่ีประกอบกิจการท่ี
แน่นอน ไม่เป็นลกัษณะกิจการเร่ร่อน ไม่ประกอบกิจการท่ีขดัต่อศีลธรรม เช่น โรงแรมม่านรูดคา้ขายยาเสพติด และ
ต้องยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรแล้วต้องมีประวติัการช าระหน้ีปกติ หรือมีหน้ีสินไม่มากเกิน
ความสามารถ 

ปัญหาทีพ่บ 
ลูกคา้ไม่มีเวลาในการเดินบญัชีกบัธนาคาร เน่ืองจากติดเง่ือนไขเช่น สถานประกอบกิจการไกลจากธนาคาร 

พนักงานธนาคารไม่ออกไปเก็บตลาดอย่างสม ่าเสมอตามนโยบาย 1 สาขา 5 ตลาด ประกอบกิจการมาอย่างน้อย 6 
เดือน ถึง 1 ปี ถึงแมลู้กคา้จะยืนยนัว่าประกอบกิจการมาแลว้กว่า 1 ปี แต่พนักงานธนาคาร พิจารณาจากหลกัฐานการ
เดินบญัชี  ลูกคา้ท่ีมีภูมิล  าเนาต่างท่ี มาขอสินเช่ือกบัธนาคาร ฯ ธนาคารถือว่าเป็นผูท่ี้มีความเส่ียงสูงถึงแมจ้ะยา้ยมา
ประกอบกิจการนานแลว้ หากพิจารณาให้กู ้ก็จะขอหลกัประกนัท่ีมัน่คงเท่านั้น  และลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ ธกส.
แลว้ส่วนใหญ่เขา้โครงการพกัช าระหน้ีกบั ธกส.ทั้งหมดซ่ึงเป็นรายไดจ้ากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายปี แลว้
ธนาคารออมสิน ไดน้ าภาระหน้ีตรงน้ีมาเป็นส่วนในการพิจารณาสินเช่ือดว้ย 

2. เงินทุน (Capital) 
วงเงินให้กูต่้อรายไม่เกิน 200,000 บาททั้งน้ีธนาคารฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาสินเช่ือตามคุณสมบติั

ของแต่ละคน วตัถุประสงค ์ เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนประกอบกิจการ  เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการอุปโภคบริโภค และ เพ่ือ
ช าระหน้ีสินในระบบและนอกระบบ 

ปัญหาทีพ่บ 
ธนาคารพิจารณาวงเงินสินเช่ือไม่ไดต้ามวงเงินท่ีขอซ่ึงท าให้ผูกู้มี้ภาระหน้ีหลายทาง    เช่น  
ขอกู้คร้ังแรก 1 แสนบาท เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน 50,000 บาทและช าระหน้ีนอกระบบ 50,000 บาท แต่

ธนาคารพิจารณาอนุมติัแค่ 50,000 บาท ท าให้ตอ้งผอ่นช าระหน้ีนอกระบบอีก หรือช าระหน้ีนอกระบบแต่ไม่มีเงินทุน
หมุนเวียน ซ่ึงก็เกิดปัญหาหน้ีค้างช าระตามมา ท าให้ขาดคุณสมบติัในการกู ้คร้ังต่อไป  ธนาคารพิจารณาวงเงิน 2 
สัญญาในคราเดียวกนั เช่น ลูกคา้ขออนุมติัสินเช่ือธนาคารประชาชน ธนาคาร ฯ แตกสัญญาเป็น 2 สัญญาเพ่ือเป้าหมาย
สินเช่ือตวัอ่ืนดว้ย เช่น อนุมติัสินเช่ือธนาครประชาชน 1 แสน อนุมติัสินเช่ือฉุกเฉิน อีก 50,000 บาท ท าให้ลูกคา้มี
ภาระผอ่นช าระหน้ี 2 สัญญา วงเงินผอ่นช าระก็สูงตาม  การท าประกนัเพ่ือประกนัวงเงินสินเช่ือ ถือเป็นเร่ืองปกติของ
ทุกธนาคาร ฯ แต่บางกรณี พนกังาน ก็ไดเ้สนอขายผลิตภณัฑพ่์วงกบัการพิจารณาสินเช่ือไปดว้ย เช่น บตัรเครดิต  บตัร 
ATM แบบประกนัอุบติัเหตุ บตัรกดเงินสด  ประกนัภยัรถยนต์ 
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3.ประเทศ(Country) 
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสินเช่ือนโยบายรัฐเพ่ือตอ้งการกระตุ้นเศรษฐกิจ และให้ประชาชนเขา้ถึงแหล่ง

เงินทุนได้ง่าย จึงเกิดนโยบายให้ธนาคารออมสินพิจารณาอนุมติัสินเช่ือรายย่อยเพ่ือใช้จ่ายฉุกเฉิน โดยรัฐบาล
รับประกนัปัญหาหน้ีเสีย NPL ให้ทั้งหมด 

 

ปัญหาทีพ่บ 
ลูกคา้รายย่อยบางรายหันมากูสิ้นเช่ือรายย่อยเพ่ือใชจ่้ายฉุกเฉินแลว้ขอปิดบญัชีสินเช่ือโครงการธนาคาร

ประชาชนเพ่ือตอ้งการลดภาระค่าใชจ่้ายในครอบครัว  สินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือใชจ่้ายฉุกเฉิน ถือเป็นสินเช่ือนโยบายรัฐท่ี
ธนาคารฯ จะตอ้งปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีรัฐบาลไดต้ั้งไว ้เช่น อยา่งนอ้ย 600,000 บญัชี ก็ถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีธนาคารออม
สินสาขา มีความจ าเป็นท่ีตอ้งผลกัให้ลูกคา้กูสิ้นเช่ือรายยอ่ยเพ่ือใชจ่้ายฉุกเฉินแทนสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน 
หากใครกูไ้ม่เกิน 50,000 บาท 
 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ   
สรุปผลการวิจยั 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 41-50 ปี การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ส่วนใหญ่

คา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001–30,000 บาท  วงเงินท่ีไดรั้บการอนุมติัคือ 100,000 บาท 
จ านวนเงินท่ีผ่อนช าระ 2,001-2,500 บาท ส่วนใหญ่ไม่มียอดคา้งช าระ เคยผิดนัดช าระหน้ี เน่ืองจากกิจการท่ีท าอยูมี่
รายไดล้ดลง ภาวะทางเศรษฐกิจส่งผลให้คา้งช าระหน้ีมากท่ีสุด และจะใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารประชาชนในอนาคต 
ผลการศึกษาปัญหาการใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารประชาชน พบว่า ดา้นคุณสมบติัของผูข้อสินเช่ือมีปัญหาอยู่ในระดบั
มาก ดา้นความสามารถในการช าระหน้ี ดา้นหลกัประกนั และดา้นประเทศ มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย ดา้นเงินทุน และ
ดา้นสภาพเศรษฐกิจ มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด    

ปัญหาการใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนท่ีลดลงของธนาคารออมสินสาขาเทิง มีดงัน้ี ปัญหา
การวิเคราะห์สินเช่ือ หรือนโยบาย 6Cs ได้แก่ นโยบายด้านคุณสมบติัของผูข้อสินเช่ือ  นโยบายด้านเงินทุน   และ
นโยบายดา้นประเทศ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน 
สาขาเทิง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยเฉพาะนโยบายดา้นคุณสมบติัของผูข้อสินเช่ือ ซ่ึงประเด็นท่ีลูกคา้
ธนาคารออมสินเห็นว่ามีปัญหามาก ไดแ้ก่ การเดินบญัชีกบัธนาคาร  เน่ืองจากสถานประกอบการอยู่ห่างไกลจาก
ส านักงานธนาคารออมสิน สาขาเทิง ท าให้ผูแ้บบตอบสอบถามไม่สามารถเดินทางไปปรับยอดในสมุดบญัชีเงินฝาก 
และประเด็นท่ีเป็นปัญหามาส าหรับลูกคา้ธนาคารออมสินคือ ลกัษณะการด าเนินกิจการท่ีลูกคา้ธนาคารออมสิน ซ่ึง
มกัจะเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางและเปล่ียนแปลงท่ีอยูบ่่อยคร้ัง จึงมีท่ีอยูไ่ม่เป็นหลกัแหล่ง ท าให้พลาดโอกาสในการขอ
สินเช่ือเน่ืองจากธนาคารไม่พิจารณาอนุมติัสินเช่ือ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายได ้  15,001 – 30,000 บาท และ
กลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตวัซ่ึงมีความคิดเห็นว่าเป็นปัญหาต่อการยืน่ขอให้บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของ
ธนาคารออมสินมาก   

นอกจากน้ียงัพบว่า เคยผดินดัช าระหน้ี  ร้อยละ 78.00 สาเหตุท่ีท  าให้คา้งช าระหน้ีคือ กิจการท่ีท าอยูมี่รายได้
ลดลง  ภาวะทางเศรษฐกิจส่งผลให้คา้งช าระหน้ีมากท่ีสุด สาเหตุเหล่าน้ีจึงอาจเป็นปัญหาท่ีส่งผลให้ผลการด าเนินงาน
ของสาขาเทิง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของการเพ่ิมยอดสินเช่ือ 120%  หรือ 641 บญัชี  ซ่ึงในปี พ.ศ. 2561 ท  าไดท้ั้งส้ิน 
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500 ราย คิดเป็น 78% และท าผลงานไดอ้นัดบัท่ี 52 จากจ านวนสาขาทั้งหมด 57 สาขา ในภาพรวมสาขาเทิงจึงมีอตัรา
การเติบโต และอตัราความกา้วหนา้หยดุอยูก่บัท่ีและมีแนวโนม้ท่ีจะลดลงเร่ือย ๆ 

อภิปรายผล 
วตัถุประสงค์ 1 เพ่ือศึกษาปัญหาท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนท่ีลดลง ธนาคาร

ออมสิน สาขาเทิง จงัหวดัเชียงราย 
ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนท่ีลดลง ธนาคารออม

สิน สาขาเทิง จงัหวดัเชียงราย คือ ปัญหาดา้นคุณสมบติัของผูข้อสินเช่ือ (Character)  ซ่ึงประเด็นท่ีลูกคา้ธนาคารออม
สินเห็นว่ามีปัญหามาก ไดแ้ก่ การเดินบญัชีกบัธนาคาร  เน่ืองจากสถานประกอบการอยูห่่างไกลจากส านกังานธนาคาร
ออมสิน สาขาเทิง ท าให้ผูแ้บบตอบสอบถามไม่สามารถเดินทางไปปรับยอดในสมุดบญัชีเงินฝาก และประเด็นท่ีเป็น
ปัญหามาส าหรับลูกคา้ธนาคารออมสินคือ ลกัษณะการด าเนินกิจการท่ีลูกคา้ธนาคารออมสิน ซ่ึงมกัจะเก่ียวขอ้งกบัการ
เดินทางและเปล่ียนแปลงท่ีอยู่บ่อยคร้ัง จึงมีท่ีอยูไ่ม่เป็นหลกัแหล่ง ท าให้ธนาคารไม่พิจารณาอนุมติัสินเช่ือ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายได ้15,001 – 30,000 บาท และกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตวัซ่ึงมีความคิดเห็นว่าเป็นปัญหาต่อการ
ยื่นขอให้บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินมาก  จึงอาจเป็นปัญหาท่ีส่งผลให้การใช้
บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนลดลง การศึกษาน้ียงัพบว่า ปัญหาการวิเคราะห์สินเช่ือ  ได้แก่ ด้าน
คุณสมบติัของผูข้อสินเช่ือ ดา้นความสามารถในการช าระหน้ี ดา้นเงินทุน  ดา้นหลกัประกนั ดา้นสภาพเศรษฐกิจ และ
ดา้นประเทศ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขา
เทิง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดา้นความสามารถในการช าระหน้ี ดา้นเงินทุน ดา้นหลกัประกนั และดา้น
สภาพเศรษฐกิจมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน  หมายความว่า ถา้
ธนาคารออมสินสาขาเทิงลดหย่อนเงินไขตามนโยบาย 6C ดังกล่าว จะส่งผลให้ลูกค้ามีความตั้งใจท่ีจะใช้บริการ
โครงการธนาคารประชาชนเพ่ิมมากข้ึน   

วัตถุประสงค์  2  เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการขอใช้บริการสินเช่ือโครงการ
ธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน สาขาเทิง จงัหวดัเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ลูกค้าของธนาคารออมสินเห็นด้วยอย่างยิ่งว่ามีผลต่อการใช้บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด โดยเห็นด้วยอย่างยิ่งกับสินเช่ือโครงการธนาคาร
ประชาชนเป็นสินเช่ือท่ีสามารถน าไปเป็นทุนหมุนเวียน ค่าใชจ่้ายในการอุปโภคบริโภค หรือใชช้ าระหน้ีสินในระบบ
และนอกระบบได ้เป็นสินเช่ือท่ีเปิดโอกาสให้ผูมี้รายไดน้้อยไดเ้ขา้ถึงแหล่งเงินทุน แสดงให้เห็นว่า สินเช่ือโครงการ
ธนาคารประชาชนเป็นสินเช่ือท่ีสามารถแบ่งเบาภาระให้กบัประชาชนและตอบสนองความตอ้งการของผูกู้ไ้ด้เป็น
อย่างดี  อย่างไรก็ตาม การเขา้ถึงสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนถือปัจจยัส าคญัอนัดบัรองลงมา โดยเฉพาะท่ีตั้ง
ของสาขาธนาคารออมสินอยู่ในท าเลท่ีลูกค้าสามารถจะเข้าถึงเพ่ือขอใช้บริการสินเช่ือได้สะดวก หรือมีบริการ
ออนไลน์ สามารถใชบ้ริการไดทุ้กท่ี ทุกเวลา จะเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีสามารถอ านวยความสะดวกต่อการใชบ้ริการ  
นอกจากน้ี การส่งเสริมการตลาด  เช่น การจดัโปรโมชัน่ให้ลูกคา้รายเดิมท่ีประวติัการช าระดีต่อเน่ือง โดยการคืน
ดอกเบ้ียให้ลูกคา้ หรือประชาสัมพนัธ์ตามหน่วยงานต่าง ๆ  สม ่าเสมอ จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้เกิดการบริการสินเช่ือ
โครงการธนาคารประชาชนมากยิ่งข้ึน และพบว่า ผลิตภณัฑ์  ราคา ช่องทางการจดัหน่าย/การให้บริการสินเช่ือ การ
ส่งเสริมการตลาด พนกังานให้บริการสินเช่ือ ลกัษณะทางกายภาพ  และกระบวนการ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใช้
บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน สาขาเทิง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงให้
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เห็นว่า การก าหนดกลยุทธ์การตลาดท่ีเหมาะสมจะสามารถท าให้ลูกคา้มีความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการสินเช่ือโครงการ
ธนาคารประชาชนมากยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พรทิพย ์สุวรรณพุ่ม (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ลูกคา้ในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ กรณีศึกษา ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย ผล
การศึกษาว่า ลกัษณะทางกายภาพ การตลาด การให้บริการของพนักงาน  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคาร 

วตัถุประสงค์ 3 เพ่ือศึกษาปัญหาดา้นการให้บริการของพนกังานสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ธนาคาร
ออมสิน สาขาเทิง จงัหวดัเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ดา้นพนกังานให้บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนผล
ต่อปัญหาการใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารประชาชนภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่การปฏิบติัตนต่อลูกคา้
ตอ้งมีความเต็มใจในการให้บริการ และสามารถให้ค าแนะน าและแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดี ผลการศึกษายงั
พบว่า ปัจจยัดา้นพนักงานสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ
โครงการธนาคารประชาชน ร้อยละ 52.4 และมีอิทธิพลทางบวก แสดงให้เห็นว่า หากพนักงานบริการสินเช่ือ
ให้บริการลูกคา้ดว้ยความเอาใจใส่จะยิ่งเพ่ิมความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการสินเช่ือมากยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
เฉลิมพล นาเมืองรักษ ์(2557) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพในการให้บริการและความภกัดีของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาขาปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพบริการ ไดแ้ก่  ความพร้อมในการให้บริการ  มารยาทการให้บริการและ
ความถูกตอ้งในการให้บริการของพนกังานมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของลูกคา้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา
ปทุมธานี และมีความสัมพนัธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับการศึกษาของ 
อาภากร แกว้ขจร (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันคติของลูกคา้ต่อการใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของ
ธนาคารออมสินสาขาล าปาง ผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นพนกังานท่ีรับผดิชอบมากท่ีสุด   
 

แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหา 
แนวทางส าหรับการแกไ้ขปัญหาการใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนท่ีลดลงของธนาคารออม

สินสาขาเทิง 3 แนวทาง ซ่ึงทั้ง 3 แนวทางมีขอ้ดีและขอ้เสียดงัต่อไปน้ี 
 
แนวทางที ่1  กลยุทธ์สร้างความจงรักภกัดีของลูกค้า (Loyalty Customer)   
ขอ้ดีคือ  
ธนาคารออมสิน สาขาเทิง สามารถด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลของลูกคา้ไดท้นัที เพ่ือสร้างความภกัดีให้เกิด

ข้ึนกบักลุ่มลูกคา้ปัจจุบนั  โดยเฉพาะในกลุ่มลูกคา้ท่ีสนใจจะใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนในอนาคต 
ซ่ึงมีถึงร้อยละ  77.50    

ข้อเสีย  
ธนาคารออมสิน สาขาเทิง ตอ้งสรรหาบุคลากรเพ่ิมข้ึนเพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีในการให้บริการลูกคา้อย่างทัว่ถึง  

ซ่ึงในการสรรหาบุคลากรเพ่ิมเป็นขอ้จ ากดัของสาขาเทิง หากรอกระบวนการสรรหาจากส านักใหญ่จะท าให้การ
ด าเนินงานล่าชา้  นอกจากน้ียงัขอ้เสียอีกประการหน่ึงคือ การสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้ส าหรับลูกคา้ใหม่อาจตอ้ง
ใชเ้วลาพอสมควรในการประเมินผล    
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แนวทางที ่ 2   การบริหารฐานข้อมูล (Database Administration)   
ขอ้ดีคือ  
ธนาคารออมสิน สาขาเทิง สามารถด าเนินการดา้นการปรับปรุงขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลลูกคา้ไดท้นัที ซ่ึง

พนักงานวิเคราะห์มีข้อมูลของลูกคา้อยู่แล้ว เป็นการน าข้อมูลท่ีมีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ต้องลงทุน
เพ่ิมเติม 

ข้อเสีย  
ผูท่ี้จะมาท าหน้าท่ีในการบริหารฐานขอ้มูลตอ้งมีความเช่ียวชาญในหลายดา้นๆ เช่น ความเช่ียวชาญในการ

วิเคราะห์พฤติกรรมลูกคา้ ความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการฐานขอ้มูล  ดา้นการตลาดสามารถเลือกกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีเหมาะสมกับกลุ่มลูกคา้ หากผูว้ิเคราะห์ข้อมูลขาดประสบการณ์และความเช่ียวชาญอาจท าให้ผลการ
วิเคราะห์เกิดความผดิและส่งผลกระทบต่อการก าหนดกลยทุธ์  

แนวทางที ่ 3  กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก 
ขอ้ดีคือ  
เป็นกลยุทธ์ท่ีสามารถท าให้ธนาคารออมสิน สาขาเทิง บรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างรวดเร็ว  เพราะการท าความ

เขา้ใจกบัคู่แข่งขนัในทุก ๆ ดา้นจะท าให้ธนาคารออมสิน สาขาเทิง มีความไดเ้ปรียบทั้งดา้นการพฒันาผลิตภัณฑ์
แตกต่างจากคู่แข่งขนั สามารถก าหนดกลยทุธ์ท่ีเหนือคู่แข่ง สามารถเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้กว่าคู่แข่ง  และ
มีระบบการบริหารดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีความปลอดภยัมากกว่าคู่แข่ง ซ่ึงธนาคารออมสิน สาขาเทิง สามารถท่ี
จะน ามาเป็นจุดเด่นของธนาคารให้ลูกคา้ไดเ้ห็นถึงขอ้ดีเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง ตวัอยา่ง เช่น การให้บริการ QR Code 
ช าระสินค้าและบริการผ่าน Application Mobile Banking  Mymo ทุกร้านค้า ส าหรับลูกคา้ท่ีใช้บริการสินเช่ือโครง
ธนาคารประชาชนพร้อมท าประกนัอุบติัเหตุให้ฟรีวงเงิน 50,000 บาท ในปีแรก 

ข้อเสีย  
1. ตอ้งมีงบประมาณในการด าเนินงาน ทั้งในดา้นนโยบาย บุคลากร และเทคโนโลยี ซ่ึงอาจจะไม่สามารถ

ด าเนินการไดท้นัที เพราะตอ้งรอนโยบายจากส านักงานใหญ่ หรือนโยบายภาครัฐ ซ่ึงอาจจะท าให้สูญเสียโอกาสใน
การด าเนินการ 

 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวจิัย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้มีผลต่อปัญหาการใชบ้ริการสินเช่ือ

โครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาเทิง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้น ผูเ้ก่ียวขอ้งควร
น าปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้มาพิจารณาในการอนุมติัสินเช่ือ เช่น กลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 
30,000 บาท ซ่ึงมีปัญหาดา้นคุณสมบติัของผูกู้ ้ท  าให้ไม่สามารถขอการใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน
ของธนาคารออมสินได ้เป็นตน้ 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจในการใช้บริการสินเช่ือโครงการธนาคาร
ประชาชน ดงันั้น กลยทุธ์การตลาดเพ่ิมยอดขายสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนจึงควรมีการวางแผนดา้นการตลาด
ท่ีเหมาะเหมาะสมกบัลูกคา้ในพ้ืนท่ีอ  าเภอเทิง เช่น ก าหนดกลยทุธ์ส าหรับลูกคา้รายยอ่ย ลดอตัราดอกเบ้ียกบัลูกคา้ท่ีมี
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ประวติัการช าระดี มีพนกังานให้บริการลูกคา้ดว้ยความเต็มใจทั้งก่อนและหลงัการให้บริการ มีบริการรับฝากเงินนอก
สถานท่ีเพ่ือการช าระสินเช่ือ เป็นตน้ 

3. นโยบาย 6C มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออม
สิน สาขาเทิง ดงันั้น ผูมี้หนา้ท่ีพิจารณาสินเช่ือของธนาคารออมสินควรพิจารณาให้เหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบ
อาชีพของลูกคา้ พิจารณาความสามารถในการผอ่นช าระ ควรใชเ้ง่ือนไขอ่ืนประกอบการอนุมติัสินเช่ือ เช่น บญัชีเงิน
ฝาก รายได ้และผลประกอบการ เป็นตน้   

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจิัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาการให้บริการสินเช่ือของธนาคารอ่ืนเพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานดา้นสินเช่ือท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกบัธนาคารออมสิน เพ่ือก าหนดกลยทุธ์และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั สามารถให้บริการสินเช่ือได้
ตามความตอ้งการของลูกคา้ 

2. ควรศึกษาความสามารถในการท าก าไรจากการปล่อยสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน  
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การเพิ่มระดับความพึงพอใจในการให้บริการของลูกเรือสายการบิน XXX แอร์ไลน์ 
Increasing Job Satisfaction of Inflight Service of XXX Airlines 

วิไลลักษณ์ ส าราญมั่นคง1 

1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, Vilailuck.ying@gmail.com 

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีระดบัความพึงพอใจของลูกเรือสายการบิน 

XXX แอร์ไลน์ลดลง และน าเสนอแนวทางในการเพ่ิมระดบัความพึงพอใจในการให้บริการของลูกเรือ สายการบิน 
XXX แอร์ไลน์ ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชแ้นวคิดทฤษฎีดา้น ความพึงพอใจ ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ (7Ps)  การเก็บและวิเคราะห์ขอ้มูล มี 3 ส่วนคือ จากเวบ็ไซต ์Skytrax และTripAdvisor การแจกแบบสอบถาม
ผูใ้ชบ้ริการจ านวน 30 ราย และการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 1 ราย วิเคราะห์สาเหตุดว้ยแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and 
Effect Diagram) ใชส้ถิติค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการวดัค่าระดบัความพึงพอใจในการให้บริการ และการ
อธิบายเชิงพรรณนา ผลการศึกษาภาพรวมพบว่ามีระดบัความพึงพอใจในการให้บริการท่ีค่าเฉล่ีย 3.9  

ผลการวิเคราะห์สาเหตุ ท่ีค่าเฉล่ียการประเมินระดบัความพึงพอใจของผูโ้ดยสารในการรับบริการลดลงเม่ือ
เทียบกบัอดีตและคู่แข่ง คือ สาเหตุดา้นบุคลากรและด้านการส่งมอบการบริการ มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 3.6 และ 3.84  
ตามล าดบั  แนวทางในการเพ่ิมระดบัความพึงพอใจท่ีน าเสนอมี 3 ทางเลือก และแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ ฝ่าย
การตลาดฝ่ายลูกเรือ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ควรด าเนินการร่วมกนัในดา้นการฝึกอบรม ติดตามเพ่ือควบคุม ประเมินผล
การเปล่ียนแปลง รวมทั้งการส่ือสาร ตอ้งท าอย่างเร่งด่วนและพร้อมกนั  เสนอแนะให้ตั้งค่า KPI เพ่ือประเมินผลการ
เปล่ียนแปลง 2 ส่วนคือ ค่าเฉล่ียของคะแนนระดบัความพึงพอใจในการให้บริการควรมีค่าเฉล่ียท่ีสูงข้ึนมากกว่า 3.90 
และ จ านวนขอ้ความแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นเชิงลบลดลงต ่ากว่า 41 ขอ้ความต่อปี   
ค าส าคญั:  ความพึงพอใจ การให้บริการ XXX แอร์ไลน์ 

 

ABSTRACT 
The two main research objectives are firstly to analyze the cause of decreasing satisfaction, and secondly, to increase 
the satisfaction of xxx Airlines’ inflight service. The use of marketing mix 7Ps model, which includes variables 
collected from websites, survey data and interviews are used in conjunction with the cause and effect diagram.  This 
research is analized using descriptive statistic, means and standard deviation to measure the overall passenger service 
satisfaction and analysed results are approximately 3.9 that’s means the passenger are satisfied of the service they 
receive.   

Furthermore, the means of passenger service satisfaction are decrease compared to both the past and other 
competitors.  The low rating of 3.6 and 3.8 received are of employee and service respectively. From analyzation 
approach to improve the passenger satisfaction as followed: There needs to be more controlling, training, follow-ups, 
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evaluations and communication between divisions such as marketing, cabin crew and human resource departments 
and set up the KPI by the rating should higher than 3.9, as well as to decrease the amount of negative comments to 
less than 41 per year 
Keywords:  Satisfaction, Service, XXX airlines     
 
1. บทน า 

 บริษทั XXX แอร์ไลน์ (XXX airlines) เป็นสายการบินท่ีใหญ่ท่ีสุดของA ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ีสนามบิน
นานาชาติ A โดยมีรัฐบาลไตห้วนัให้การสนบัสนุนในการก่อตั้งและการบริหาร องคก์รมีพนกังานหลากหลายเช้ือชาติ 
ท  างานตามสถานีบริการต่าง ๆ ทัว่โลก เช่น ไทย เวียดนาม ญ่ีปุ่น เป็นตน้ จากขอ้มูลรายงานประจ าปี 2017 รายรับหลกั
ของกิจการ  คือ การขนส่งทางอากาศส าหรับผูโ้ดยสาร  รองลงมาคือ การขนส่งทางกาศส าหรับพสัดุ และรายรับอ่ืนๆ 
เช่น การขายของสินคา้ปลอดภาษี การให้บริการในส่วนของการซ่อมบ ารุง หรือการเช่าเก็บโกดงัสินคา้ในสนามบิน  
เป็นตน้ ปัจจุบนัการอุตสาหกรรมการบินดมี้การแข่งขนัท่ีอยา่งรุนแรง  คู่แข่งหลกัของสายการบิน XXX แอร์ไลน์ คือ 
สายการบิน AAA แอร์ไลน์ ท่ีมีการให้บริการและเท่ียวบินการเดินทาง กลุ่มเป้าหมายผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กัน คือ กลุ่มลูกคา้หลกั ชาวA กลุ่มลูกค้ารอง กลุ่มทวัร์ชาวต่างชาติ  เว็บไซต์ SKYTRAX เป็นเว็บกลางท่ีประเทศ
องักฤษ  ไดจ้ดัตั้งข้ึน  เพ่ือให้ผูโ้ดยสารสายการบินต่าง ๆ ประเมินการใชบ้ริการ และแสดงความคิดเห็นดา้นการบริการ
ต่าง ๆ ของสายการบินและสนามบิน จากรายงานประจ าปี ค.ศ. 2017,2018 ขอ้มูลผลการประเมินสายการบินไชน่าแอร์
ในปี 2016 และ ปี 2017 เทียบกับคู่แข่ง คือ สายการบิน AAA แอร์ไลน์ พบว่า เม่ือเทียบสัดส่วนการเปล่ียนแปลง
ระหว่างปี 2016 กบัปี 2017   ส่วนแบ่งทางการตลาดดา้นเท่ียวบิน การบริการขนส่งผูโ้ดยสารสายการบิน  XXX แอร์
ไลน์มีตวัเลขเพ่ิมข้ึนเพียง 0.5%  ในขณะท่ีสายการบิน AAA มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิมข้ึนในระดบั 0.79%  ในดา้น
ระดบัความพึงพอใจในการให้บริการ ในปี 2017 XXX แอร์ไลน์ มีระดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีค่า
คะแนน 3.43 ลดลงจากปี 2016 ท่ีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 4.18 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ในขณะท่ีสายการบิน AAA 
แอร์ไลน์ มีคะแนนความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ท่ี 4.64 คะแนน  ขอ้มูลดงักล่าวแสดงให้เห็นศกัยภาพในการ
ให้บริการของพนักงานหรือผูใ้ห้บริการสายการบิน XXX แอร์ไลน์ลดต ่าลงจากในอดีต และสายการบินยงัไดสู้ญเสีย
ส่วนแบ่งทางการตลาดให้กบัคู่แข่งหลกัอยา่ง AAA แอร์ไลน์ ซ่ึงหากไม่มีการให้ความส าคญั ดว้ยการศึกษาสาเหตุของ
ปัญหาและหากแนวทางปรับปรุงการให้บริการมุมมองในระยะสั้ นหรือระยะกลางกรณีตวัเลขในการบริการท่ีต ่าลง
ติดต่อกนัตั้งแต่ 1-5 ปีนั้นส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้นก็คือส่วนแบ่งการตลาดอาจถูกแย่งชิงไดห้รือรายรับท่ีลดลงและหากมอง
มุมมองในระยะยาว 5 ปีข้ึนไปแล้วนั้ นจะส่งผลต่อการสูญเสียความเช่ือมัน่ในการให้บริการของสายการบินและ
สูญเสียความจงรักภกัดีในการเลือกใชก้ารบริการของกลุ่มฐานลูกคา้เดิม รวมถึงช่ือเสียงและการรับรู้ ของสายการบิน
ในดา้นการให้การบริการนอกจากน้ีผลเสียท่ีเกิดข้ึนมานั้นก็จะส่งผลกระทบต่อกลุ่มฐานลูกคา้ใหม่ท่ีก าลงัพิจรณา
เลือกใชก้ารบริการของสายการบิน XXX แอร์ไลน์ ดงันั้น การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีระดบั
ความพึงพอใจของลูกเรือสายการบิน XXXแอร์ไลน์ลดลง และน าเสนอแนวทางในการเพ่ิมระดบัความพึงพอใจในการ
ให้บริการของลูกเรือ สายการบิน XXXแอร์ไลน์   
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีระดบัความพึงพอใจท่ีลดลง  
2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการเพ่ิมระดบัความพึงพอใจในการให้บริการของลูกเรือสายการบิน XXX แอร์ไลน์ 

 
3. ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาน้ี ไดน้ าแนวคิด ทฤษฎีทางการตลาด และ เคร่ืองมือดา้นการบริหารเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
และน าเสนอทางเลือก ดงัน้ี 

แนวคดิทฤษฏคีวามพึงพอใจ  (Customer satisfaction) 
นเรศ ภูโคกสูง (2541 อา้งถึงใน สุธานิธ์ิ, 2555) กล่าวว่า ความพึงพอใจคือความรู้สึกเจตคติของบุคคลท่ีเกิด

จากการไดรั้บการตอบสนองหากเป็นไปในทิศทางบวกจะเกิดความร็สึกพึงพอใจหากเป็นไปในทิศทางลบจะไม่เกิด
ความรู้สึกพึงพอใจ ทั้งน้ีความพึงพอใจเกิดการเปล่ียนแปลงไดเ้สมอตามเวลาและสภาพแวดลอ้ม 

สาโรช ไสยสมบติั (2534, หนา้18 อา้งถึงใน ปุณยภาพชัร, 2555) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นอีกปัจจยัท่ีส่งผล
ท าให้งานประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีเป็นงานทางดา้นการบริการ นอกจากจะตอ้งให้ผูท่ี้ปฏิบติังานนั้น
เกิดความพึงพอใจและตอบสนองความตอ้งการแลว้ ก็ตอ้งมีการประเมิน ด าเนินการให้ผูใ้ชบ้ริการนั้นเกิดความพึง
พอใจในดา้นการบริการ 

วิรุฬ พรรณเทวี (2541, อา้งถึงใน ปุณยภาพชัร, 2555) กล่าวว่า ความพึงพอใจคือความรู้สึกภายในจิตใจของ 
มนุษย ์ข้ึนอยูแ่ต่ละบุคคลว่ามีความคาดหวงัอยา่งไร ถา้มีความคาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการอยา่งดีจะมี
ความพึงพอใจในระดบัท่ีดี แต่ทางกลบักนัหากไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการไม่ดีจะมีความผิดหวงัหรือไม่พึง
พอใจทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีคาดหวงัมีมากหรือนอ้ยเพียงใด 

 
แนวคดิทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกจิบริการ (Marketing Mix 7 PS) 
เพลม เวีย ซิง เชาฮาน  (2013 อ้างถึงใน Marketing Mix of Airlines Industry ) ได้รวบรวมและน าเสนอ

แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในการวิเคราะห์อุตสาหกรรมการบิน 7 ดา้น ต่อไปน้ี  
1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ตอ้งเป็นไปตามรูปแบบท่ีผูม้าใช้บริการนั้นรู้สึกถึงความสะดวกสบายตลอด

เท่ียวบิน 
2. ดา้นราคา (Price) ตอ้งมีความเหมาะสมคุม้ค่ากบัราคาท่ีเสียไป นอกจากน้ียงัรวมถึงอาจจะมีราคาท่ีถูกกว่า

สายการบินอ่ืนๆ ในระดบัการให้บริการระดบัเดียวกนั 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ต้องมีความสะดวกสบายและรวดเร็วในการติดต่อ ประสานงาน

ระหว่างผูใ้ชบ้ริการกบัสายการบิน 
4. ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion)ตอ้งมีกิจกรรมส่งเสริมการขายเพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการนั้นไดรั้บรู้ถึง

สายการบินรวมถึงการดึงดูดผูม้าใชบ้ริการให้มากยิง่ข้ึนกว่าเดิม 
5. ด้านบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย ์(People)บุคลากรควรมีความน่าเช่ือถือในการให้บริการ มีความรู้

ความสามารถ มีใตรีจิตในการให้บริการ 
6. ดา้นกระบวณการ (Process)ควรเป็นไปอยา่งมีมาตรฐานในการให้บริการของสายการบิน 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  725 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

7. ดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence) คือลกัษณะทางกายภาพท่ีห็นได้
ชดั ไดแ้ก่ โลโกส้ายการบิน เคร่ืองแบบของพนักงาน อาคาร เคาร์เตอร์การให้บริการ ส านักงานมีรูปแบบท่ีทนัสมยั 
สดใสสวยงาม เป็นตน้ 

เคร่ืองมือแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and effect diagram)   
แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) พฒันาข้ึนโดยศาสตราจารยค์าโอรุ อิชิกาว่า (1943 อา้งถึง

ใน กฤษณ์ วิทวสัส าราญกุล และ ขนิษฐา แกว้พวงงาม, 2017)  มีช่ือเรียกอ่ืน ๆ ว่า แผนผงัอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) 
หรือ ผงักา้งปลา (Fishbone Diagram)  เน่ืองจากแผนภูมิมีลกัษณะคล้ายปลาท่ีเหลือแต่กา้ง แผนผงัน้ีเป็นการแสดง
ความสัมพนัธ์อยา่งเป็นระบบเพ่ือคน้หาปัญหาและสาเหตุหลาย ๆ สาเหตุ  โดยมีการตั้งปัญหาไวท่ี้หัวปลาและปัจจยั
อ่ืนๆเป็นกา้งปลาไม่ว่าจะเป็นสาเหตุหลกั  สาเหตุรอง หรือสาเหตุยอ่ยอ่ืนๆ โดยพิจารณาให้ความส าคญัจากผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนมานั้นส่งผลโดยตรงและรวดเร็วต่อหัวปลาควรจะเร่ิมด าเนินการก่อน ในส่วนท่ีส่งผลกระทบต่อหัวปลาน้อย
นั้นควรจะด าเนินการทีหลงั   
 

เคร่ืองมือ SWOT (Swot analysis)  
อลัเบิรต์ ฮมัฟรี (1960-1970, อา้งถึงใน พิชญา วฒันรังสรรค์, 2558) ไดก้ล่าวไวว้่า SWOT คือการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ประกอบด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength)  และ จุดอ่อน  และการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ท่ีเรียกว่า  โอกาส และ อุปสรรค  เพ่ือให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงและแนวโน้มท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์จะเป็นประโยชน์แก่องค์กรในการก าหนดวิสัยทศัน์และกลยุทธ์ของ
องคก์ร  

 โดยสรุป การศึกษาน้ี ให้ความส าคัญต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ คือ ผูโ้ดยสารสายการบิน ท่ี
แสดงออกต่อการบริการท่ีไดรั้บ ในลกัษณะของความรู้สึกท่ีพึงพอใจในระดบัมาก มากท่ีสุด หรือรู้สึกดี และความรู้สึก
ทางบวกต่อการบริการ  ซ่ึงหากมีการประเมินผลแลว้ พบว่าปัจจยัใด ใน 7 ปัจจยัดงักล่าว มีค่าคะแนนการประเมินผล
นอ้ย หรือ ไดรั้บความรู้สึกท่ีแสดงออกทางลบจากผูใ้ชบ้ริการ  มีการแปลความหมายว่า ไม่ไดรั้บความพึงพอใจตามท่ี
คาดหมาย และปัจจยัดงักล่าว ถือเป็นสาเหตุของการท่ีท าให้ความพึงพอใจในการไดรั้บการบริการลดลงและควรน ามา
พิจารณาแกไ้ข 
 
4. ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มุ่งศึกษาสาเหตุท่ีท  าให้ ระดบัความพึงพอใจลดลง  โดยน า
แนวคิดดา้นความพึงพอใจ และ ส่วนประสมทางการตลาดดา้นบริการ 7 ดา้น ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขายทางการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นการส่งมอบการบริการและดา้นสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ เป็นกรอบในการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุโดยใชแ้ผนภูมิสาเหตุและผล  

ขอ้มูลปฐมภูมิและการเก็บขอ้มูล 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ  ผูใ้ชบ้ริการของสายการบิน XXXแอร์ไลน์ 

กลุ่มตวัอย่างมีจ านวน 30 คน   โดยท าการแจกแบบสอบถาม ผูโ้ดยสารจากเท่ียวบิน CI836 จากกรุงเทพมหานครสู่
ไทเป เท่ียวบิน CI008 จากไทสู่นครลอสแองเจอลิส และ CI751 จากไทเปสู่สิงค์โปร์ โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์  
และเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริหารระดบักลาง จ านวน 1 คน 
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ระยะเวลาในการศึกษา    1 เดือน คือ   1 – 31 มกราคม 2562 
           

ขอ้มูลทุติยภูมิและการเก็บขอ้มูล  
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ท่ีเป็นขอ้ความท่ีผูโ้ดยสารไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการไดรั้บบริการจากการ

เดินทางโดยสายการบิน XXX แอร์ไลน์ ท่ีเป็นขอ้ความเชิงลบจ านวน 177 ขอ้ความจาก 616 รายการ จากเว็บไซต์ 
Skytrax และ TripAdvisor   

ระยะเวลาในการศึกษา  1 ปี คือ ขอ้มูล ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม -  31 ธนัวาคม 2561 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แผนผงักา้งปลา SWOT 

 
การวิเคราะห์ขอ้มูล  ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และขอ้ความแสดงความ

คิดเห็นท่ีเป็นลบจากเวบ็ไซต ์Skytrax และ TripAdvisor  ประมวลผลระดบัความพึงพอใจโดยการใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   จากนั้ นสร้างแผนผงัสาเหตุและผล ท าการแก้ไขสาเหตุเรียงตามล าดบั
ความส าคญั วิเคราะห์ SWOT น าเสนอทางเลือกในการแก้ไข ปรับปรุง วิเคราะห์ขอ้ดี ขอ้เสียแต่ละทางเลือก และ
ตดัสินใจภายใตก้ารสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหารถึงทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 

5. ผลการวจิัย 
ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม ผูโ้ดยสารท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30  คน 

พบว่า  กลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้ริการประเมินค่าคะแนนเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจในการไดรั้บการบริการสูงสุด คือ 
ดา้นราคา 4.12 (S.D. 0.67) แต่ในการศึกษาน้ีพิจารณาดา้นคะแนนระดบัความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 3 ดา้นเพ่ือหาแนว
ทางแกไ้ข พฒันา พบว่า ใน 3 ดา้น ดา้นบุคลากรมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบกบัดา้นอ่ืน ๆ  คือ มีค่าคะแนนเฉล่ียระดบั
ความพึงพอใจท่ี 3.6 (S.D. 0.76)   รองลงมาคือ ดา้นการส่งมอบการบริการมีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 3.84 (S.D. 0.67) และ
ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ระดบัค่าคะแนนเฉล่ีย 3.87 (S.D. 0.69)  ดงัแสดงรายละเอียดตารางท่ี 1 ต่อไปน้ี 
   
ตารางท่ี 1  คะแนนค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการไดรั้บการบริการ 

 
 

3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2

ดา้นผลิตภณัฑ์
ดา้นราคา

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด

ดา้นการส่งมอบการบริการ
ดา้นบุคลากร

ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
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ผลการวิเคราะห์ท่ีได ้จากขอ้มูลทุติยภูมิ คือ การเก็บรวบรวมขอ้ความท่ีแสดงความคิดเห็นของผูโ้ดยสารใน 
เว็บไซต์ Skytrax และ TripAdvisor ณ ปี 2018 จ านวน 616 รายการ  ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อความ และจัดเป็น
หมวดหมู่ ดงัแสดงในตารางท่ี 2  พบว่าขอ้ความแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นเชิงลบมีทั้งส้ิน  177 รายการ   ขอ้ความท่ี
แสดงความคิดเห็นเชิงลบสูงสุด 3 ประเด็นแรก คือ ดา้นการส่งมอบการบริการมีความถ่ีสูงท่ีสุด  79 รายการจาก 177 
รายการ คิดเป็นร้อยละ 44.63 รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์42 รายการ คิดเป็นร้อยละ 23.73  ดา้นบุคลากร 41 รายการ 
คิดเป็นร้อยละ 23.16  ทั้งน้ีมีขอ้สังเกต ว่า ดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ไม่พบขอ้ความเชิงลบ  

 
ตารางท่ี 2  จ านวน ร้อยละ ขอ้ความท่ีแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นดา้นลบ  

บริการ จ านวนขอ้ความเชิงลบ ร้อยละ 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 42 23.73 

2. ดา้นราคา 0 0 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4 2.26 

4. ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 0 0 

5. ดา้นบุคลากร 41 23.16 

6. ดา้นการส่งมอบการบริการ 79 44.63 

7. ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 11 6.22 

รวม 177 100 
 

ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากตารางท่ี 1 และ ตารางท่ี 2 ไดน้ ามาวิเคราะห์ถึงปัจจยัร่วม โดยใชเ้คร่ืองมือ
แผนผงัสาเหตุและผล พบว่าสาเหตุ ท่ีระดบัความพึงพอใจในการรับบริการนอ้ยกว่าดา้นอ่ืน  และ การให้ความคิดเห็น
เชิงลบ ขอ้มูลสอดคลอ้ง มีสาเหตุตรงกนั 2 ปัจจยั  คือ สาเหตุดา้นการส่งมอบการบริการ (การส่งมอบท่ีบริการท่ีไม่ดี 
ความล่าชา้ของเท่ียวบิน รอคอยระยะเวลายาวนาน) สาเหตุดา้นบุคลากร (บุคลิกภาพ ทกัษะการส่ือสาร การปฏิเสธการ
ใชค้วามช่วยเหลือ การไม่ยิม้แยม้แจ่มใส)   ดงัรูปท่ี 1  
 

 
 

รูปท่ี 1 แผนผงัแสดงสาเหตุและผลท่ีแสดงระดบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บการประเมินลดลง 
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ผลจากการสัมภาษณ์ ด้านข้อเสนอแนะการเพิ่มระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 
ผูว้ิจยัไดท้  าการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบักลาง 1 คน ท่ีดูแลดา้นแผนกลูกเรือ เก่ียวกบัจุดเด่น จุดอ่อน โอกาส 

อุปสรรค และขอ้เสนอแนะท่ีเป็นไปไดต่้อการเพ่ิมระดบัความพึงพอใจในการให้บริการของลูกเรือบนเท่ียวบินสาย
การบิน XXX แอร์ไลน์ ผลการให้สัมภาษณ์บางตอน สรุปไดด้งัน้ี  

“การบริการท่ีดี จ าเป็นต้องมาจากจิตใจท่ีเต็มและพร้อมในการให้บริการ และเม่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจ
ในการให้บริการ เพ่ือให้ได้เปรียบ ในการแข่งขันทางธุรกิจนั้น ไม่ใช่แค่เพียงแต่ในส่วนของการพยายามการปรับปรุง
ในส่วนของบุคลากรและการส่งมอบการบริการ แต่ต้องเกิดจากหลากหลายฝ่ายร่วมมือกัน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
เคร่ืองบิน อาหาร หรือ องค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนช่วยให้ผู้บริการนั้นสามารถส่งมอบการบริการและน าเสนอการ
บริการท่ีนอกเหนือจากความคาดหวังของผู้มาใช้บริการ ” 

        ดงันั้น เม่ือน าสาเหตุทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้นบุคลากรและดา้นการส่งมอบการให้บริการ มาเปรียบเทียบกบัความ
พึงพอใจในการให้บริการในดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นการส่ือสารการตลาด 
และประมวลผลร่วมกบัผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร มาวิเคราะห์ร่วมกนั โดยใชเ้คร่ืองมือ  SWOT  เห็นว่า ความ
เป็นไปไดใ้นระยะเร่งด่วนท่ีสุด ในการแกไ้ขปัญหา ในปี 2019 เพ่ือเพ่ิมระดบัความพึงพอใจในการให้บริการอย่าง
เร่งด่วนท่ีสุด  คือ 2 ดา้น ดงักล่าว  ส่วนสาเหตุดา้นผลิตภณัฑ์ (ท่ีนั่งไม่สะดวกสบาย เมนูอาหารไม่ตอบสนองความ
ตอ้งการ ปัญหาหน้าจอมอนิเตอร์ประจ าท่ีนั่ง) ดงัแสดงในแผนผงัสาเหตุและผล แมว้่าจะมีขอ้ความดา้นลบ แต่การ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าวเป็นเชิงเทคนิคและมีค่าใชจ่้ายสูง  

ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค สรุปไดด้งัน้ี  
จุดแข็ง มีบุคลากรผูท่ี้เช่ียวชาญและมากประสบการณ์ในองค์กรในส่วนของการรักษาความปลอดภัยบน

เท่ียวบิน เน่ืองจากเป็นสายการบินแรกในไตห้วนั  ราคาเหมาะสมกบัการให้บริการ มีเคร่ืองบินล าใหม่  มีเทคโนโลยี
เขา้มาช่วยเหลือในการด าเนินงานและการบริการ  มีพนัธมิตร  สายการบินมีช่ือเสียง  ช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความ
สะดวกสบาย  มีบุคลากรหลายเช้ือชาติ 

โอกาส ภาครัฐให้การสนบัสนุนเน่ืองจากเป็นสายการบินประจ าชาติของภาครัฐ รวมถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคมี
การเดินทางและความเช่ือมัน่ในการเดินทางดว้ยทางอากาศมากข้ึน 

จุดอ่อน โครงสร้างงานมีความไม่เหมาะสมในบางเส้นทาง ท าให้ไม่มีประสิทธิภาพในการบริการ เน่ืองจาก
ระยะเวลาท่ีเร่งรีบบนเท่ียวบิน รวมถึงลูกเรือขาดความกระตือรือร้นในการบริการ และความเหล่ือมล ้าทางเช้ือชาติใน
กระบวณการท างาน 

อุปสรรค ความเส่ียงทางดา้นเทคโนโลยเีกิดความลม้เหลวจากองคก์รไฟฟ้า เช่นการเช็คอินบตัรโดยสารผ่าน
เคร่ืองอตัโนมติั รวมถึงคู่แข่งอยา่งสายการบินต ่าท่ีพยายามเขา้มาแยง่แบ่งส่วนทางการตลาด 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ผลจากการศึกษา พบว่าสาเหตุท่ีท าให้ระดบัความพึงพอใจในการให้บริการของลูกเรือสายการบิน  XXX 

แอร์ไลน์ลดลง มีสาเหตุหลกั 2 ดา้นคือ ดา้นการให้บริการและดา้นบุคลากร 
การน าเสนอทางเลือก  มี 3 แนวทาง แต่ละแนวทางมีขอ้ดี ขอ้เสีย และประมาณการงบประมาณ ดงัน้ี 
แนวทางเลือกท่ี 1 การเพ่ิมระดบัความพึงพอใจในการให้บริการ โดยการจดัสร้างชั้นเรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจ

และทศันคติในการท างานจากผูเ้ชียวชาญ ให้พนักงานไดรู้้สึกถึงการป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ทุ่มเทในการให้บริการ 
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เพ่ือให้เกิดการบริการท่ีเหนือความคาดหวงั (Extra service) และการปรับรูปแบบโครงสร้างการให้บริการให้เหมาะสม
กบัเส้นทางและระยะทางการบินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการอีกทัง่ยงัมีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิคเพ่ือ
ส ารวจความพึงพอใจในการใชบ้ริการทั้ง 7 ดา้นเพ่ือความรวดเร็วในการปรับปรุงแกไ้ขในเท่ียวบินถดัไปไดอ้ยา่งทนัที 
ขอ้ดีแนวทางเลือกน้ีคือ ลูกเรือมีแรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการท างาน เกิดประสิทธิภาพในการส่งมอบการ
บริการ เพ่ิมระดบัความพึงพอใจในการให้บริการ ส่งผลท าให้เพ่ิมโอกาสในการแข่งขนัให้กบัองคก์ร ขอ้เสีย อาจจะให้
เกิดกระบวณการในการส่งมอบการบริการท่ีมากข้ึนเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจในการให้บริการ งบประมาณ 
4,314,600 บาท    

แนวทางเลือกท่ี 2 การพฒันาบุคลากร  โดยการจดัสร้างชั้นเรียนเพ่ือพฒันาบุคลิคภาพและความรู้ทางดา้น
ภาษาผ่านช่องทางออนไลน์และชั้นเรียนธรรมดาเพ่ือให้เข้าถึงทุกคนในองค์กร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ ให้ความสนใจในส่วนของผลประโยชน์ขอลูกเรือ ให้ได้อย่างเท่าเทียมกนั และมอบหมายหัวหน้าบน
เท่ียวบินในการประเมินลกัษณะการแต่งกายให้เป็นไปตามกฏระเบียบขององค์กรอย่างเคร่งครัด สังเกตการณ์บน
เท่ียวบินบุคลิคท่าทางในการให้บริการของลูกเรือ ขอ้ดีแนวทางเลือกท่ี 2 ลดความเหล่ือมล ้าในการท างานของลูกเรือ 
ส่งผลให้มีความกระตือรือร้น สามคัคี จงรักภกัดีต่อองค์กร และยงัเพ่ิมความสามารถ บุคลิคภาพในการรับบริการแก่
ผูใ้ชบ้ริการ  ขอ้เสีย จ  าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนในส่วนของการพฒันาดา้นบุคลากร  งบประมาณ 9,881,760 บาท          

แนวทางเลือกท่ี 3  การเพ่ิมระดบัความพึงพอใจในการให้บริการในส่วนของสาเหตุจุดอ่อนและอุปสรรค ใช้
โอกาสทางภาครัฐในการสนับสนุนสายการบินมา พฒันาบุคลากรภายในแบบองค์รวมโดยเฉพาะกลุ่มลูกเรือบน
เท่ียวบิน เพ่ือปรับภาพลกัษณ์บริการท่ีดี  และเสนอให้มีการปรับผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน เพ่ือสร้างความเท่าเทียม 
และลดความเหล่ือมล ้าในการท างานร่วมกนั นอกจากน้ีควรจะน านวตักรรมการดา้นการบริการท่ีใชเ้ทคโนโลยีมาช่วย
ในกระบวนการส่งมอบการบริการและการด าเนินงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกสบายแก่ผูใ้ชบ้ริการและสร้างโอกาส
ในการแข่งขนัในธุรกิจ งบประมาณ 14,196,360 บาท ขอ้ดี เพ่ิมประสิทธิภาพของผูรั้บบริการ สร้างความจงรักภกัดี 
และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่องค์กร ข้อเสีย คือการใช้เงินลงทุนท่ีสูงและต้องได้รับโอกาสจากภาครัฐรวมถึง
ระยะเวลาในการเปล่ียนแปลงสร้างภาพลกัษณ์ใหม่แก่องคก์รเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน 

ผลจากการคดัเลือกแนวทางท่ีเหมาะสม พบว่า  ทางเลือกท่ี 1 และทางเลือกท่ี 2 มีความเหมาะสมและเป็นไป
ไดท่ี้จะท าควบคู่ไปพร้อมกนั รวมถึงสามารถตอบปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดโ้ดยตรง คือสาเหตุทางดา้นบุคลากรและการส่ง
มอบการบริการ ในส่วนของแนวทางเลือกท่ี 3 ยงัไม่ใช่การแกปั้ญหาโดยตรงตามผลการส ารวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการของลูกเรือสายการบิน XXX แอร์ไลน์   

ผลการศึกษาน้ีมีขอ้เสนอแนะส าหรับหน่วยงานและผูบ้ริหารระดบัสูงในองค์กร และขอ้เสนอแนะส าหรับ
การวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี  

ขอ้เสนอแนะส าหรับ ฝ่ายการตลาดและฝ่ายลูกเรือ  ควรด าเนินการดา้นบุคลากรและดา้นการส่งมอบการ
บริการร่วมกนั ดงัน้ี 

1. ควรจัดท าการอบรมการสร้างแรงจูงใจ จัดกิจกรรมร่วมระหว่างอง์กรและพนักงานทุกฝ่าย เพ่ือสร้าง
ทศันคติท่ีดีแก่องคก์ร การท างาน เพ่ือให้เกิดความผูกพนัต่อองคก์รและงานท่ีท า รวมถึงเพ่ือนร่วมงาน และการรักษา
ผลประโยชน์ของพนกังานให้ไดรั้บอยา่งเท่าเทียมกนั 
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2. ควรมีการมอบหมายให้หัวหน้าบนเท่ียวบินคอยสังเกตการณ์ในการให้บริการ เพ่ือการประเมินการ
ให้บริการ รวมถึงการมอบใบค าชมส าหรับลูกเรือท่ีดีเด่นบนแต่ละเท่ียวบินเพ่ือเพ่ิมขวญัและก าลงัใจในการท างาน 

  3. ควรมีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ในการสอบถามความพึงพอใจหลงัการให้บริการของลูกเรือบน
เท่ียวบินแก่ผูใ้ชบ้ริการเพ่ือประเมินระดบัความพึงพอใจในการให้บริการเพ่ือน าไปแกไ้ขปรับปรุง แกไ้ขในเท่ียวบิน
ต่อไป 

4. ใส่ใจในส่วนของผลประโยชน์พนกังานเพ่ือให้ไดรั้บไดอ้ยา่งเท่าเทียม และเป็นไปตามความเหมาะสม 
 

 ขอ้เสนอแนะส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
1. ควรใชโ้อกาสท่ีภาครัฐสนับสนุนสายการบินในฐานะสายการบินแห่งชาติ จดัท าแผนกลยทุธ์ และจดัสรร

งบประมาณ  จดัตั้งทีมงาน ในการพฒันาบุคลากรภายในองค์กรรวมถึงลูกเรือบนเท่ียวบิน เพ่ือสร้างองค์ความรู้ดา้น
การส่งมอบบริการท่ีดีเลิศ   

2.  การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างช่ือเสียงให้กับสายการบินในการท าการตลาดและสร้าง
ภาพลกัษณ์ใหม่แก่สายการบิน โดยเนน้การส่ือสารดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เช่นการลดกระบวนการส่ง
มอบการบริการในเท่ียวบินระยะสั้ น และเพ่ิมในบางส่วนในเท่ียวบินระยะยาว หรือ การใขเ้ทคโนโลยีเขา้มาอ านวย
ความสะดวกสบายในการส่งมอบการบริการ และช่องทางการจดัจ าหน่ายตัว๋เท่ียวบิน หรือการใชก้ารตลาดเขา้มาช่วย
ในการสร้างภาพลกัษณ์ใหม่ของสายการบิน 
 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
เสนอแนะให้แผนกทรัพยกรมนุษย ์จดัท าแบบประเมินระดบัความพึงพอใจในการให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

ครอบคลุมทุกเส้นทางทุกเท่ียวบิน โดยแบบประเมินท่ีไดรั้บคืนกลบัมานั้นจ าเป็นตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัจ านวน
ผูโ้ดยสารบนเท่ียวบินเพ่ือให้ไดค้วามน่าเช่ือถือมากท่ีสุด โดยหลงัจากการวิเคราะห์การประเมินค่าคะแนนระดบัความ
พึงพอใจในดา้นการส่งมอบการบริการและบุคลากรควร  ควรมีค่าคะแนนเฉล่ีย สูง 3.9 ข้ึนไปจากเดิม หรือจ านวน
ขอ้ความแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นเชิงลบลดลงต ่ากว่า 41 ขอ้ความต่อปี  หากค่าคะแนนการประเมินมีแนวโนม้ท่ีเท่าเดิม 
หรือ ลดลง แสดงให้เห็นถึง แผนการปฏิบติังาน ไม่ประสบความส าเร็จ  
 

ปัจจัยความส าเร็จ  
1. ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการส่งมอบการบริการและบุคลากร เช่น แผนกลูกเรือ แผนก

ทรัพยากรมนุษย ์แผนกการบริการบนเท่ียวบิน ควรมีความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั   
2.  แผนกฝึกอบรม ควรมีความกระตือรือร้นในการติดตามประเมินผลและน าผลการประเมินมาปรับปรุง

ตลอดเวลา เช่น ทุก ๆ 1 เดือน หรือ 3 เดือน เพ่ือให้ผลการประเมินในแต่ละดา้นท่ีเกิดข้ึนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง หรือหากมีแนวโนม้เท่าเดิมหรือลดลง จะไดมี้ขอ้มูลมาปรับปรุงแกไ้ขทนัที        
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ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
1. หัวข้อการศึกษา ควรศึกษาหาความต้องการและความพึงพอใจในการให้บริการของกลุ่มเป้าหมาย

ผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั เช่น กลุ่มเป้าหมายทวัร์ กลุ่มเป้าหมายวยัรุ่น หรือกลุ่มเป้าหมายครอบครัว เพราะแต่ละกลุ่ม 
อาจจะมีระดบัความพึงพอใจในการรับบริการท่ีแตกต่างกนั หรือ ศึกษาแนวทางการเพ่ิมระดบัความพึงพอใจในการส่ง
มอบการบริการและบุคลากร ในมุมมองท่ีแตกต่างกนัระหว่างผูใ้ห้บริการและฝ่ายบริหารการจดัการ หรือท าการศึกษา
ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์พนักงาน (เงินเดือนพิเศษ สวสัดิการกองทุน หรือ ค่าเท่ียวบิน) เ ทียบกบัคู่แข่ง อาจ
ศึกษาในมิติดา้นเช้ือชาติของพนกังาน การเลือกประเภทฐานเงินเดือนท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

2. ควรท าการเก็บขอ้มูลให้คลอบคลุมเส้นทางการบินอ่ืน ๆ  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
ให้บริการว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกนั หรือไม่   เน่ืองจากการศึกษาน้ีศึกษาเฉพาะเส้นทางการบินในเส้นทางการ
บินดา้นตะวนัออกฉียงใต ้(กรุงเทพ - ไทเป ไทเป – สิงคโปร์) และ อเมริกาเหนือ (ไทเป – ลอสแองเจอลิส)  การศึกษา
ต่อไปควรท่ีจะท าการศึกษาเส้นทางการบินในทวีปยุโรป เช่น ไทเป - อมัสเตอดมั ไทเป - เวียนนา เป็นตน้ หรือ ใน
กลุ่มประเทศสมาชิคในแถบแปซิฟิก เช่น ไทเป – บรูไน 
 

กติตกิรรมประกาศ  
การศึกษาค้นควา้ช้ินน้ี ส าเร็จได้ด้วยการอนุเคราะห์ เพราะได้รับความเมตตาการให้การดูแลและให้
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บทคดัย่อ 
การศึกษาแนวโน้มท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานสังกดักลุ่มบริหารความเส่ียง เพ่ือแกไ้ข

ปัญหาปริมาณการลาออกของพนักงานเพ่ิมข้ึนทุกปี ส่งผลถึงการสูญเสียตน้ทุนการจา้งงานและภาระตน้ทุนในการ
พฒันาพนักงานทดแทน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการลาออกของพนักงาน วิเคราะห์ตน้ทุนการ
พฒันาพนกังานและศึกษาแนวทางรักษาพนกังานหรือจูงใจพนักงานท่ีมีคุณภาพให้ท างานกบัองคก์ร ขอบเขตการวิจยั
พิจารณาจากพนกังานท่ีสังกดักลุ่มบริหารความเส่ียง ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งส าหรับวิจยั โดยใชสู้ตรการก าหนดตวัอย่าง
ของ Taro Yamane กลุ่มตวัอย่างจ านวน 174 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ การสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างและ
แบบสอบถาม ซ่ึงอาศัยแนวคิด  ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาใช้เป็นกรอบในการเขียนแบบสอบถาม  เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าระดบัคะแนน ถามเก่ียวกบัแนวโนม้การลาออกของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็น
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานและปัจจยัดา้นองคก์ร ความตั้งใจลาออกจากงานของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้เสนอแนะ 

ผลการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวโนม้การลาออกของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน ไดแ้ก่ 
ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นโอกาสและความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้น
ความสัมพนัธ์ต่อหัวหนา้งาน ดา้นความสัมพนัธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีมีผลต่อการลาออก 
และจากการวิเคราะห์ตน้ทุนท่ีธนาคารสูญเสียเม่ือมีพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถท่านหน่ึง ท างานมาเป็นเวลา 10 
ปี ไดท้  าการลาออกจากงาน องคก์รจะมีตน้ทุนท่ีสูญเสียไปจากการจา้งงาน เป็นเงิน 4,416,966.92 บาท และจะมีตน้ทุน
การสรรหาและฝึกอบรมพฒันาทกัษะพนกังานทดแทนท่ีเพ่ิมข้ึนมาดว้ย ทั้งน้ียงัไม่รวมถึงค่าความสูญเสียดา้นอ่ืนๆจาก
ผลการวิจยัน้ีและจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างและจากขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถามพบว่าสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ท  าให้องค์กรได้ทราบถึงสาเหตุท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกของพนักงานและใชเ้ป็นแนวทางแกไ้ข
ปรับปรุงและป้องกนัปัญหาการลาออก สร้างขวญัและก าลงัใจให้พนักงานในการปฏิบติังาน ธ ารงรักษาพนักงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหารในการวางแผนกลยุทธ์องคก์รแกไ้ขปัญหาการลาออกหรือป้องกนั
สาเหตุท่ีส่งผลต่อการลาออกของพนกังาน ลดปัญหาตน้ทุนการพฒันาพนกังานทดแทนต่อไป 
ค าส าคญั:  แนวโนม้, อิทธิพล, ความตั้งใจ, ลาออก 
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ABSTRACT 
The study of trends affecting the resignation intention of employees under the Risk Management Group to 

solve the problem of increasing staff turnover every year. Resulting in the loss of employment costs and the burden 
of replacement staff development costs The objective is to study the causes of resignation of employees. Analyze 
employee development costs and study guidelines for staff retention or motivate qualified employees to work with 
the organization the scope of research is considered by employees under the Risk Management Group. Determine 
sample groups for research By using the sample formulation of Taro Yamane, a sample of 174 people. The tools used 
in this research were sample interviews and questionnaires. Which relies on the concept of relevant research theory 
to be used as a framework for query writing Is a rating scale rating questionnaire Ask about the resignation trend of 
respondents which is a factor related to work and organizational factors Intention to quit the job of the respondent 
The results of the resignation trend of the respondents found that Factors related to work in the overall picture. 
Respondents had a level of opinion at the agreed level. From statistical values, can summarize trends that influence 
employees' willingness to resign progress in working in policy and administration in relation to colleagues, analysis 
of expenses that the bank suffered for 10 years, loss of 1 person who has resigned from the bank must The cost of 
this loss is 4,416,966.92 baht. This does not include any other losses. The results of this research and from the sample 
group interview Including suggestions from the respondents that were consistent with the research results Making 
the bank aware of the causes that affect the resignation of employees and use as a solution to improve and prevent 
resignation Create morale and encouragement for employees to work. Maintain effective staff. As well as being a 
guideline for executives in strategic planning of the organization, solving problems of resignation or preventing 
causes that affect the resignation of employees. Reduce the cost of replacement staff development.  
Keywords: trend, influence, intention, resign  
 
1. บทน า 

ทรัพยากรมนุษยถื์อเป็นหัวใจหลกัในการประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบนัท่ีมีสภาวะการแข่งขนัสูง โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่กบัธนาคารขนาดใหญ่อย่าง ธนาคารออมสิน ซ่ึงถือเป็นธนาคารท่ีให้ความส าคญักบับุคลากรท่ีสุด โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในยคุปัจจุบนัธนาคารก าลงัจะกา้วไปสู่การเป็นผูน้ าในการขบัเคล่ือนภารกิจมุ่งสู่การเป็น Digi-ThaiBanking ท่ี
สอดคล้อง กับนโยบายของภาครัฐตามยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางการเงิน (Financial Strengthening) , ด้านการพฒันาสู่ความย ัง่ยืนตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sustainable Development : SD) , ดา้นการส่งมอบคุณค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกคา้ ดว้ยนวตักรรมทางการเงินในยุค
ดิจิทลั (Customer Life Time Value Proposition) , ดา้นการเพ่ิมศกัยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานของ องค์กรให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงในยุคดิจิทลั (Fundamental Capabilities) “ทรัพยากรบุคคล” จึงถือเป็นส่วนส าคญัท่ีจะน าพาองคก์รไปสู่
เป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้และจ าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรเป็นส าคญั เพ่ือให้การด าเนินงาน
ประสบผลส าเร็จ และบรรลุเป้าหมายท่ีองคก์รไดว้างไว ้ซ่ึงอาจไม่ใช่แค่เร่ืองความส าเร็จ หากเป็นหนทางสู่ความส าเร็จ
องค์ประกอบท่ีอยู่ระหว่างทางคือ คนโดยองคถื์อว่า “คน” คือ “ทรัพยากร” ท่ีมีค่าท่ีสุดของ องค์กร” เพราะองคก์รจะ
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ขับเคล่ือนได้ก็ด้วย “คน” กรณีท่ีธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง ทยอยปิดสาขาและลดพนักงานเพ่ือลดต้นทุนการ
ด าเนินงานว่า ปรากฏการณ์ดงักล่าวเร่ิมมีมาตั้งแต่ปี 2559 - 2560 ภาพรวมของธนาคารพาณิชยมี์การปิดสาขาไปทั้งส้ิน 
230 แห่ง แต่ส าหรับธนาคารออมสินตนขอประกาศสวนกระแสธนาคารพาณิชยว์่า “ธนาคารออมสินไม่มีนโยบาย
ปรับลดจ านวนสาขาและลดจ านวนพนักงาน ในทางตรงขา้ม ปีน้ีธนาคารออมสินตั้งเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมสาขา” (ทิศ
ทางการด าเนินงานปี 2561) ปัจจุบนัหลายๆ องคก์รไดห้ันมาทุ่มเทเร่ืองการพฒันา “คน” หรือ “บุคลากร” มากข้ึน การ
พฒันาคนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะผลผลิตต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนขององค์กรธุรกิจลว้นเกิดมาจากคน ถา้หากคนไม่ถูก
พฒันาให้สอดคล้องกับเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ท่ีองค์กรวางไว ้ การด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จก็ไร้
ความหมาย ภายใตปั้จจยัเหล่าน้ียงัมีอีกส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัไม่น้อยไปกว่าการพฒันาคนซ่ึงก็คือ การรักษาคนท่ีมีคุณภาพ
เหล่าน้ีไวใ้ห้อยู่เป็นก าลังส าคัญขององค์กรไปนานๆ นับว่าเป็นส่ิงส าคัญและท าได้ยากยิ่งกว่า จากผลส ารวจของ
หลายๆ การศึกษาพบว่าในปัจจุบนัพนกังานทั้งองคก์รในภาครัฐและเอกชนมีแนวโนม้ท่ีจะลาออกจากงานมากข้ึนกว่า
ในอดีต ซ่ึงธนาคารออมสินก าลงัประสบปัญหามีอตัราการลาออก (Turnover rate) ท่ียงัคงสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ปริมาณ
การลาออกของพนักงานเพ่ิมข้ึนทุกปี ส่งผลถึงการสูญเสียตน้ทุนการจา้งงานและภาระตน้ทุนในการพฒันาพนกังาน
ทดแทน ดงันั้น การสรรหาคนและการรักษาคนให้อยู่กบัองค์กร จึงถือเป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีจะตอ้งเขา้มาจดัการและ
แกไ้ข โดยเร่ิมจากการศึกษาสาเหตุการลาออกของพนักงานธนาคารออมสินและวิเคราะห์ตน้ทุนการพฒันาพนกังาน
รวมถึงศึกษาแนวทางรักษาพนกังาน 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาสาเหตุของความตั้งใจลาออกของพนกังาน 
2. เพ่ือวิเคราะห์ตน้ทุนการพฒันาพนกังาน 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางรักษาพนกังาน 

 
3. การด าเนินการวจิัย 

3.1 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ส าหรับอธิบายลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง  คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายุงาน 

สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน การฝึกอบรม สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล ท าให้ทราบถึงลกัษณะพ้ืนฐานของขอ้มูล
สถิติท่ีใช ้และอธิบายถึงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานและการธ ารงรักษาขององค์กร โดย
ศึกษาและน าเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือใชอ้ธิบายความถ่ี
และร้อยละของขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามในด้านประชากรศาสตร์  ส่วนค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชอ้ธิบายค่าเฉล่ียและการกระจายของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามในส่วนของ
ความคิดเห็นต่อแนวโนม้ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออก 

 

3.2 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
เป็นการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างและทดสอบสมมติฐาน  (Hypothesis Testing) โดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีจะใชส้ถิติ ดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) เพ่ือจดักลุ่มปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กนัให้เป็นองคป์ระกอบเดียวกนั 
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2. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เพ่ือทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั 
3. การวิเคราะห์ Independent-Sample T Test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระ

ต่อกนั 
4. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัว

แปรมากกว่า 2 ตวั 
 

 3.3 การวเิคราะห์ต้นทุนการจ้างงานและต้นทุนการพัฒนาพนักงานทดแทน  มีเง่ือนไขการวิจยั ดงัน้ี 
1. การวเิคราะห์ตน้ทุนการจา้งงานจากอตัราเงินเดือนท่ีเพ่ิมข้ึนคงท่ี ร้อยละ 6.5 ต่อปี 
2. การวเิคราะห์ตน้ทุนค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี (เงินโบนสั) มีอตัราคงท่ีเท่ากบั 5 เดือน 
3. การวเิคราะห์ตน้ทุนเงินสมทบพนกังานมีอตัราคงท่ี ร้อยละ 9 ของเงินท่ีน าส่งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
4. การวเิคราะห์ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลดูจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมากท่ีสุด 
5. การวเิคราะห์ตน้ทุนการฝึกอบรม ประมาณการโดยอา้งอิงราคาการสัมมนาหลกัสูตรอบรม ของสมาคม

สถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย  
 

3.4 การสัมภาษณ์  
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พนักงานท่ีปฏิบติังานภายใต้สังกัดกลุ่มบริหารความเส่ียง 

ธนาคารออมสิน โดยแยกเป็นพนกังานทัว่ไปและพนกังานท่ีมีแนวโนม้ตอ้งการลาออกจากงาน เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล
แนวโน้มและทศันคติไวเ้ปรียบเทียบกบัผลการวิจยัว่ามีความสอดคลอ้งกนัหรือไม่ และหาเหตุผลสนบัสนุนท่ีชดัเจน
ยิง่ข้ึน เพ่ือหาแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าวกบักลุ่มพนกังาน 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก  แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล

จากพนักงานสังกัดกลุ่มบริหารความเส่ียง ธนาคารออมสิน  โดยใช้แบบสอบถามประกอบดว้ย ข้อมูลส่วนบุคคล 
ขอ้มูลดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ขอ้มูลดา้นการธ ารงรักษาขององคก์ร ท่ีทางผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

กลุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยัพิจารณาจากจ านวนพนกังานท่ีสังกดักลุ่มบริหารความเส่ียง จ  านวน 305 คน ก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่างส าหรับวิจยั โดยใชสู้ตรการก าหนดตวัอยา่งของ Taro Yamane ก  าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ก าหนดให้
ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% หรือท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 174 คน มีระยะเวลาในการ
ด าเนินการศึกษาวิจยัระหว่างเดือนธนัวาคม ถึง มกราคม 2562 สามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ  และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 

2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ (Check list) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ให้ครอบคลุมวตัถุประสงค ์และน ามาปรับปรุงแบบสอบถาม 

3. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมและศึกษามาสร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัแนวโนม้ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ลาออกของพนกังานสังกดักลุ่มบริหารความเส่ียง ธนาคารออมสิน 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาต ิ
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  737 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

4. น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบโครงสร้างของเน้ือหาและน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข
แบบสอบถามน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบอีกคร้ังก่อนทดลองใชง้าน 

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล หาคุณภาพของแบบสอบถาม ดว้ยการหาความเท่ียงตรงและการหาความเช่ือมัน่ ดงัน้ีทดสอบความ
เท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถามก่อนน าไปใช้งานจริง  ผูว้ิจัยได้ท  าการ
ตรวจสอบเน้ือหาค าถามในแบบสอบถามให้ครอบคลุมวตัถุประสงค์ของงานวิจยั และไดน้ าเสนอแบบสอบถามให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหา การจดัเรียงค าถาม ลกัษณะของค าถาม รวมถึง
ภาษาท่ีใชใ้นแบบสอบถาม พร้อมทั้งไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขและเพ่ิมเติมค าถามในแบบสอบถามให้สามารถวดัใน
ประเด็นท่ีต้องการ และให้มีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้ นได้มีการทดลองใช้แบบสอบถาม (Pilot 
Survey) จ านวน 10 ชุด กบัพนักงานสังกดักลุ่มบริหารความเส่ียง ธนาคารออมสิน เพ่ือทดสอบความเขา้ใจและน า
ขอ้เสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงแบบสอบถามเพ่ือให้ผูท้  าแบบสอบถามมีความเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกัน  และได้
น าเสนอผลให้อาจารยท่ี์ปรึกษาทราบก่อนใช้งานจริง และด าเนินการสัมภาษณ์ กลุ่มตวัอย่างพนักงานท่ีปฏิบติังาน
ภายใตส้ังกดักลุ่มบริหารความเส่ียง ธนาคารออมสิน โดยแยกเป็นพนักงานทัว่ไปและพนักงานท่ีมีแนวโน้มตอ้งการ
ลาออกจากงาน เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลแนวโน้มและทศันคติไวเ้ปรียบเทียบกับผลการวิจยัว่ามีความสอดคล้องกัน
หรือไม่ และหาเหตุผลสนบัสนุนท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน เพ่ือหาแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าวกบักลุ่มพนกังาน 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้สถิติในการเสนอผลงานวิจัย ซ่ึงประกอบด้วยค่าความถ่ี 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้อธิบายความถ่ีและร้อยละของข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามในด้าน
ประชากรศาสตร์ ส่วนค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) เพ่ือใชอ้ธิบายค่าเฉล่ียและ
การกระจายของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามในส่วนของความคิดเห็นต่อแนวโน้มท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออก 
ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ประกอบดว้ย การวิเคราะห์องคป์ระกอบ 
(Factor Analysis) เพ่ือจดักลุ่มปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กันให้เป็นองค์ประกอบเดียวกนั การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression) เพ่ือทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั การวิเคราะห์ Independent-Sample T Test เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way ANOVA) 
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปรมากกว่า 2 ตวั  

สมมตฐิานของงานวจิัย 
งานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานสังกดักลุ่มบริหารความเส่ียง มีสมมติฐาน 

ดงัน้ี 
สมมตฐิานทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานของ

พนกังานท่ีแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานของ

พนกังานท่ีแตกต่างกนั 
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สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะลาออกจาก
งานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอายงุานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานของ
พนกังานท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะลาออก
จากงานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 6 ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะ
ลาออกจากงานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 7 ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นโอกาสในการเขา้รับการฝึกอบรมพฒันาทกัษะความรู้ ท่ีแตกต่าง
กนั ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 8 ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะ
ลาออกจากงานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั 

สมมตฐิานทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 
สมมติฐานท่ี 9 ปัจจัยด้านความน่าสนใจของงานท่ีปฏิบติั  ส่งผลต่อความตั้ งใจท่ีจะลาออกจากงานของ

พนกังาน 
สมมติฐานท่ี 10 ปัจจัยด้านโอกาสและความกา้วหน้าในการปฏิบติังาน  ส่งผลต่อความตั้ งใจลาออกของ

พนกังาน 
สมมตฐิานทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยธ ารงรักษาขององค์กร 
สมมติฐานท่ี 11 ปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหารงาน ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานของพนกังาน 
สมมติฐานท่ี 12 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ต่อหัวหน้างาน ส่งผลต่อความตั้ งใจท่ีจะลาออกจากงานของ

พนกังาน 
สมมติฐานท่ี 13 ปัจจัยด้านความสัมพนัธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน  ส่งผลต่อความตั้ งใจท่ีจะลาออกจากงานของ

พนกังาน 
สมมติฐานท่ี 14 ปัจจยัดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการอ่ืนๆ ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานของ

พนกังาน 
 

4. ผลการวจิัย 
ผลการวเิคราะห์ด้านประชากรศาสตร์กบัความตั้งใจลาออกจากงาน  
สมมติฐานท่ี 1 เพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานของพนักงานดว้ยวิธี T-Test  จาก

การ Independent Samples Test พบว่า ไดค่้า Sig. เท่ากบั .066 ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญั α = 0.05  แสดงว่า  เพศท่ี
แตกต่างกนัไม่มีผลต่อความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัในอดีต เช่น งานวิจยัของ ตุม้
ทอง สิรินุต (2540) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนกังานการไฟฟ้านครหลวง พบว่าเพศไม่มีผล
ต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังาน 

สมมติฐานท่ี 2 อายุท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานของพนักงานด้วยวิธี Oneway 
ANOVA ค่า F-Test พบว่า ไดค่้า Sig. เท่ากบั .328 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญั α = 0.05  แสดงว่า  อายท่ีุแตกต่างกนัไม่
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มีผลต่อความตั้งใจลาออกจากงานของพนกังาน แมว้่าอายอุาจจะส่งผลให้พนกังานมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัเพราะ
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัแต่ไม่ไดมี้ผลต่อการตดัสินใจลาออก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัในอดีต เช่น งานวิจยัของ 
Healy et al. (1995) พบว่า อายุไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนัยส าคญัต่อการตดัสินใจของแต่ละบุคคลในการลาออกจาก
องคก์ร 

สมมติฐานท่ี 3 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานของพนักงานดว้ยวิธี 
Oneway ANOVA ค่า F-Test พบว่า ได้ค่า Sig. เท่ากับ .556 ซ่ึงมากกว่าระดับนัยส าคัญ α = 0.05  แสดงว่า ระดับ
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความตั้งใจลาออกจากงานของพนกังาน ทั้งน้ี อาจเน่ืองจากธนาคารมีการปรับอตัรา
เงินเดือนตามระดบัการศึกษา ท าให้พนกังานไม่ไดรู้้สึกว่าระดบัการศึกษาไม่ไดส่้งผลต่อการตดัสินใจลาออก 

สมมติฐานท่ี 4 อายุงานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานของพนกังานดว้ยวิธี Oneway 
ANOVA ค่า F-Test พบว่า ไดค่้า Sig. เท่ากบั .184 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญั α = 0.05 แสดงว่า อายงุานท่ีแตกต่างกนั
ไม่มีผลต่อความตั้งใจลาออกจากงานของพนกังาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก องคก์รตอบสนองต่อความตอ้งการของพนกังาน
เป็นอยา่งดี หรือพนกังานมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ไม่ว่าจะตดัสินใจลาออกท่ีอายงุานเท่าไร ก็ไม่มีผลต่อการ
เลือกไปท างานท่ีอ่ืน ท าให้พนกังานไม่ไดรู้้สึกว่าอายงุานส่งผลต่อการตดัสินใจลาออก 

สมมติฐานท่ี 5 ถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานของพนักงานดว้ยวิธี 
Oneway ANOVA ค่า F-Test พบว่า ไดค่้า Sig. เท่ากบั .031 ซ่ึงต ่ากว่าระดบันัยส าคญั α = 0.05 แสดงว่า สถานภาพท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก พนักงานท่ีไม่มีภาระผูกพนัอาจไม่ยดึ
ติดกบัองคก์ร อาจมองหาโอกาสและความกา้วหนา้ให้ตนเอง 

สมมติฐานท่ี 6 รายได้เฉลีย่ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานของพนักงานดว้ย
วิธี Oneway ANOVA ค่า F-Test พบว่า ไดค่้า Sig. เท่ากบั .054 ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญั α = 0.05 แสดงว่า รายได้
เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อความตั้ งใจลาออกจากงานของพนักงาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก องค์กรมีอตัรา
เงินเดือนและเกณฑก์ารข้ึนเงินเดือนท่ีเหมาะสมตามความตอ้งการของพนกังาน ท าให้พนกังานไม่ไดรู้้สึกว่าเป็นปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัในอดีต เช่น ผลงานของ ภราดี บุตรศกัด์ิศรี (2540) 
ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล  ความพึงพอใจในงานและแนวโน้มท่ีจะลาออกจากองค์กรของ
พนกังาน ในกลุ่มธุรกิจบริษทัเงินทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่าง เงินเดือน/ 
ค่าตอบแทน กบัแนวโนม้ท่ีจะลาออกจากองคก์ร 

สมมติฐานท่ี 7 โอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทกัษะความรู้ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะ
ลาออกจากงานของพนักงานด้วยวิธี Oneway ANOVA ค่า F-Test พบว่า ได้ค่า Sig. เท่ากับ .599 ซ่ึงมากกว่าระดบั
นยัส าคญั α = 0.05 แสดงว่า โอกาสในการเขา้รับการฝึกอบรมพฒันาทกัษะความรู้ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความตั้งใจ
ลาออกจากงานของพนกังาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก พนักงานไม่ไดเ้น้นว่าตอ้งไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมมากน้อยแค่ไหนใน
หน่ึงปี ท าให้พนกังานไม่ไดรู้้สึกว่าเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงาน 

สมมติฐานท่ี 8 สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความตั้ งใจท่ีจะลาออกจากงานของ
พนกังานดว้ยวิธี Oneway ANOVA ค่า F-Test พบว่า ไดค่้า Sig. เท่ากบั .857 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญั α = 0.05 แสดง
ว่า การใชสิ้ทธิสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน ทั้งน้ีอาจ



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาต ิ
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  740 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

เน่ืองจาก พนกังานส่วนใหญ่มีสุขภาพดีไม่ไดมี้โรคประจ าตวัร้ายแรงท่ีตอ้งใชอ้ตัราค่ารักษาพยาบาลเกินกว่าสวสัดิการ
ท่ีองคก์รมีให้ ท  าให้พนกังานไม่ไดรู้้สึกว่าเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงาน 

 
ผลการวเิคราะห์ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อความตั้งใจลาออกจากงาน 
ใชก้ารวิเคราะห์ Reliability Statistics ในการทดสอบความเหมาะสมของตวัแปรอิสระ หากค่า  Cronbach's 

Alpha สูงกว่า 0.8 แสดงว่าขอ้มูลมีความเหมาะสมในการน าการวิเคราะห์ปัจจยัมาใช้ ในทางกลบักนั หากต ่ากว่า 0.8 
แสดงว่าขอ้มูลไม่เหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ปัจจยั ผลคือ มากกว่า 0.8 ทุกตวั 

 
ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) เพ่ือศึกษาปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อความ

ตั้งใจลาออกของพนักงาน 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.831 .511  11.420 .000 

ดา้นลกัษณะของงาน .036 .144 .023 .251 .802 

ดา้นโอกาสและความกา้วหน้า .464 .154 .276 3.008 .003 

ดา้นนโยบายและการบริหารงาน -.302 .142 -.180 -2.127 .035 

ดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหน้า -.438 .145 -.288 -3.028 .003 

ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อน -.333 .148 -.230 -2.257 .025 

 ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ -.177 .099 -.136 -1.783 .076 

a. Dependent Variable: ดา้นแนวความคิดและความตั้งใจลาออกจากงาน 

 
พบว่า มีตวัแปรอิสระ จ านวน 4 ตวัแปร ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานสังกดักลุ่มบริหาร

ความเส่ียง ธนาคารออมสิน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (T-Test ของปัจจยัมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05) เม่ือ
เรียงล าดบัจากค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปน้อย ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นโอกาส
และความก้าวหน้า ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านความสัมพนัธ์กับหัวหน้า ด้านความสัมพนัธ์กับเพ่ือน 
ตามล าดบั 

ผลการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวโน้มการลาออกของผูต้อบแบบสอบถาม ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน ไดแ้ก่ ดา้น
ลักษณะของงานท่ีปฏิบติั ด้านโอกาสและความกา้วหน้าในการปฏิบติังาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้าน
ความสัมพนัธ์ต่อหัวหนา้งาน ดา้นความสัมพนัธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ พบว่า ในภาพรวมมี
ระดบัความเห็นอยูท่ี่ระดบัเห็นดว้ย ระดบัคะแนนท่ีตอบมากท่ีสุดอยูท่ี่ระดบั 4 จากค่าทางสถิติสามารถสรุปแนวโน้มท่ี
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานไดว้่า แนวโน้มท่ีมีผลต่อการลาออกคือโอกาสและความกา้วหนา้ในการ
ปฏิบติังาน นโยบายและการบริหารงาน ความสัมพนัธ์ต่อหัวหนา้งาน ความสัมพนัธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน 
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สมมติฐานท่ี 9 ความน่าสนใจของงานที่ปฏิบัติ ผลการวิจัยค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ .802 ซ่ึงมีค่า
มากกว่าค่าระดบันัยส าคญัท่ีก าหนดไว  ้คือ α = 0.05 จึงปฏิเสธ สมมติฐานท่ี 9 ปัจจยัดา้นน้ีไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ลาออกของพนักงานอย่างมีนัยส าคญั  โดยสามารถตีความไดว้่า งานท่ีพนักงานมีความถนัด งานท่ีมีความส าคญัต่อ
องค์กร งานท่ีเหมาะกบัความรู้ความสามารถของพนักงานงานท่ีช่วยกระตุน้ให้เกิดความกระตือรือร้นในการท างาน  
งานท่ีมีความทา้ทายไม่น่าเบ่ือ ลกัษณะงานท่ีตรงกบัท่ีพนักงานได้แสดงความจ านงเป็นงานท่ีพนักงานสนใจจะท า  
ลกัษณะงานและบทบาทหน้าท่ีท่ีพนักงานไดรั้บมอบหมายมีความน่าสนใจ  พนักงานก็จะมีความตั้งใจในการลาออก
น้อยลง จากการศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมพบว่าพนักงานส่วนใหญ่เห็นดว้ยว่า งานท่ีท าเป็นงานท่ีมีความส าคญัต่อองคก์ร 
ดงันั้นองคก์รจึงควรจดัสรรงานตามความรู้ความสามารถพร้อมทั้งฝึกประสบการณ์และความช านาญแก่พนกังานให้ดี
ยิง่ข้ึนเพ่ือประสิทธิภาพในการท างาน 

สมมติฐานท่ี 10 โอกาสและความก้าวหน้าในการปฏบิัตงิาน ผลการวิจยั ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากบั .003 
ซ่ึงมีค่าต ่ากว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดเอาไวคื้อ α = 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐานท่ี 10 พบว่ามีอิทธิพลเชิงลบต่อความ
ตั้งใจลาออกของพนกังานอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงสามารถตีความไดว้่า นโยบายการเล่ือนต าแหน่งขององคก์ร โอกาสท่ีจะ
ไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง และระบบวิธีในการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งขององคก์ร องคก์รสนบัสนุนให้พนกังานเข้ารับ
การอบรมสัมมนา อย่างเหมาะสมและสม ่าเสมอ โอกาสไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจลาออกของพนกังาน เน่ืองจากในปัจจุบนัมีโอกาสและทางเลือกมากข้ึนท าให้พนกังานไม่ยึดติดกบัองค์กร
ใดองค์กรหน่ึงเม่ือมีทางเลือกอ่ืนท่ีดีกว่า นอกจากนั้นอาจเป็นไปไดว้่าโดยส่วนใหญ่ของพนักงานเป็น Generation Y 
ซ่ึงเป็นยคุท่ีดิจิตอล ส่งผลให้พนกังานมีแนวความคิดและเหตุผลและทางเลือกของตวัเองมากข้ึน และเห็นว่าเร่ืองของ
โอกาสและความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานส่งผลต่อความตั้งใจลาออก 

สมมติฐานท่ี 11 นโยบายและการบริหารงาน ผลการวิจยั ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากบั .035 ซ่ึงมีค่าต ่ากว่า
ค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดเอาไวคื้อ α = 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐานท่ี 11 พบว่ามีอิทธิพลเชิงลบต่อความตั้งใจลาออก
ของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญ  ซ่ึงสามารถตีความได้ว่า นโยบายและการบริหารงานขององค์กร  ผูบ้ริหารและ
คณะกรรมการเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติังาน การรับทราบนโยบายขององคก์รจากผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งชดัเจน  
เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงาน เน่ืองจากในปัจจุบนัพนักงานส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ท่ี
ต้องการความชัดเจน และมีแนวความคิดท่ีเปิดกวา้ง ต้องการผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพเป็นแบบอย่างท่ีดีและดังนั้ น
พนกังานท่ีสมคัรเขา้มาท างานในองคก์รควรจะทราบเร่ืองนโยบายและการบริหารงานตั้งแต่แรก เพ่ือสร้างแรงจูงใจใน
การท างานและพิจารณาเห็นความกา้วหนา้ในอนาคตได ้ส่งผลให้พนกังานเห็นว่าเร่ืองของนโยบายและการบริหารงาน
ส่งผลต่อความตั้งใจลาออก 

สมมติฐานท่ี 12 ความสัมพันธ์ต่อหัวหน้างาน จากผลการวิจยั ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากบั .003 ซ่ึงมีค่า
ต ่ากว่าค่าระดบันัยส าคญัท่ีก าหนดเอาไวคื้อ α = 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐานท่ี 12 พบว่ามีอิทธิพลเชิงลบต่อความตั้ งใจ
ลาออกของพนักงานอย่างมีนัยส าคญั  ซ่ึงสามารถตีความไดว้่า หัวหน้างานท่ีมีความยุติธรรม ช่วยแกปั้ญหาต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังานได ้ มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัและมีการให้ค าแนะน าเก่ียวกับการปฏิบติังานอยู่เสมอ  
ส่งผลให้พนักงานไม่อยากลาออกจากงาน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ภราดี บุตรศักด์ิศรี (2540) ท่ีศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล  ความพึงพอใจในงานและแนวโน้มท่ีจะลาออกจากองค์กรของพนักงานใน
กลุ่มธุรกิจบริษทัเงินทุน พบว่า ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหนา้งานมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัแนวโน้มท่ีจะลาออก
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จากองคก์ร กล่าวคือ ถา้ความสัมพนัธ์ต่อหัวหน้างาน อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี หัวหนา้งานมีความยติุธรรม ช่วยแกปั้ญหา และ
ให้ค าแนะน าผูใ้ตบ้งัคบับญัชา พนักงานก็จะมีแนวโน้มท่ีจะลาออกต ่า เน่ืองจากถา้พนักงานมีหัวหน้างานท่ีดี มีความ
รับผิดชอบ และให้การยอมรับพนักงานอย่างดี มีทกัษะในการส่ือความ การจูงใจ และการสอนงานท่ีดีอย่างต่อเน่ือง 
ส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้พนักงานอยากอยูท่  างานในองค์กรต่อไปนานๆ เพราะท าให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนส าคญัต่อองคก์ร 
ส่งผลให้พนกังานเห็นว่าเร่ืองของความสัมพนัธ์ต่อหัวหนา้งานส่งผลต่อความตั้งใจลาออก 

สมมติฐานท่ี 13 ความสัมพันธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน ผลการวิจยั ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากบั .025 ซ่ึงมีค่าต ่า
กว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดเอาไว ้คือ α = 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐานท่ี 13 คือ พบว่ามีอิทธิพลเชิงลบต่อความตั้งใจ
ลาออกของพนักงานอย่างมีนัยส าคญั  ซ่ึงสามารถตีความไดว้่า เพ่ือนเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้พนักงานมีความตอ้งการ
ปฏิบติังาน ความสัมพนัธ์ต่อเพ่ือนร่วม ก าลงัใจในการด าเนินงาน จึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นของการท างานร่วมกนั และมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงาน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าหากความสัมพนัธ์ต่อเพ่ือนร่วมงานไม่ดี อาจส่งผลให้
ความตั้งใจในการลาออกเพ่ิมข้ึน ดงันั้นองค์กรควรตอ้งมีการบริหารความสัมพนัธ์ระหว่างพนักงานให้มีความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั มีสามคัคีและมีจิตอาสาช่วยเหลือเก้ือกูลกนั จะสามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้พนกังานมีความพูก
พนัและรักองคก์รมากข้ึน มีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถและสร้างรายไดแ้ละผลการ
ด าเนินงานท่ีดี สร้างความมัน่คงให้องคก์รไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ลดการขาด ลา มาสาย และการลาออกจากงานได ้

สมมติฐานท่ี 14 ผลตอบแทนและสวัสดิการอ่ืนๆ จากผลการวิจยั ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากบั .076  ซ่ึงมี
ค่านอ้ยกว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดเอาไว ้คือ α = 0.05 จึงปฏิเสธ สมมติฐานท่ี 14 พบว่าไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ลาออกของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญ  ซ่ึงสามารถตีความได้ว่า อัตราเงินเดือน นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ กระบวนการพิจารณาการข้ึนเงินเดือนของพนักงาน การบริหารจดัการในดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลต่อการลาออกจากองค์กร ทั้งน้ียงัพบว่า เงินเดือนหรือผลตอบแทน รวมถึง
สวสัดิการ ยงัเป็นส่ิงช่วยกระตุน้ให้ผูป้ฏิบติังานมีก าลงัใจรักงานและปฏิบติังานให้เป็นผลดี หากองคก์รมีการบริหาร
จดัการท่ีเหมาะสมจะสามารถธ ารงครั์กษาพนกังานไดเ้ป็นอยา่งดี 

การศึกษาแนวโน้มท่ีมีอิทธิพลต่อการลาออก ของพนักงานท่ีสังกดักลุ่มบริหารความเส่ียง จ  านวน  174 คน 
พบว่า ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.30 รองลงมาคือ เพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 47.70 ส่วนใหญ่มีอาย ุ36 - 40ปี คิดเป็นร้อยละ 27.59 รองลงมาคือ อาย ุ25 - 30ปี คิดเป็นร้อยละ 24.14 และ 
อาย ุ31 - 35ปี คิดเป็นร้อยละ 22.99 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 59.20 สมรส คิดเป็นร้อยละ 35.63 อยา่ง
ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ คิดเป็นร้อยละ 5.17 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 
59.20 รองลงมาคือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 40.80 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 31.03 รองลงมาคือ30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.84 และนอ้ยกว่า 20,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 20.11 ส่วนใหญ่ไดรั้บโอกาศในการเขา้รับการฝึกอบรม จ านวน 1 – 3 หลกัสูตร คิดเป็นร้อยละ 63.22 รองลงมา
คือ 4 – 6 หลกัสูตร คิดเป็นร้อยละ 26.44 และมากกว่า 6 หลกัสูตร คิดเป็นร้อยละ 4.02 ส่วนใหญ่ไดใ้ชสิ้ทธิสวสัดิการ
ค่ารักษาพยาบาล นอ้ยกว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.09 รองลงมาคือ 20,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.67 
และ40,001 – 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.49 จากค่าทางสถิติ พบว่า สถานภาพท่ีต่างกนัมีผลต่อความตั้งใจลาออก 
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5. การอภปิรายผล 
5.1 สาเหตุของความตั้งใจลาออกของพนักงาน 
(1) โอกาสและความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน  จากการวิเคราะห์อาจมีผลมาจาก นโยบายการเล่ือนต าแหน่ง

ขององค์กร โอกาสกา้วหน้าในต าแหน่งงาน ยงัไม่ชดัเจนหรือยงัไม่สามารถปฏิบติัตามเส้นทางความกา้วหน้าในสาย
การงาน (Career Path) ได ้พนักงานตอ้งการโอกาสในการอบรมสัมมนาอย่างเหมาะสมและสม ่าเสมอ และมีการจดั
โปรแกรมและให้โอกาสในการพฒันาทกัษะความรู้ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเน่ือง รวมถึงตอ้งการให้มีระบบวิธีใน
การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งขององคก์รอยา่งเป็นระบบมีประสิทธิภาพ 

(2) นโยบายและการบริหารงาน  จากการวิเคราะห์อาจมีผลมาจาก  ความพึงพอใจในนโยบายและการ
บริหารงานขององค์กร และตอ้งการแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติังาน และตอ้งการรับทราบนโยบายขององค์กรจาก
ผูบ้ริหารอยา่งชดัเจน   

(3) ความสัมพนัธ์ต่อหัวหนา้งาน  จากการวิเคราะห์อาจมีผลมาจาก พนกังานมีความคาดหวงัหัวหนา้งานท่ีมี
ความยติุธรรม ช่วยแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการท างานได ้มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังาน สามารถสอบถามและขอค าแนะน าในการแกปั้ญหาการท างานกบัหัวหนา้งานได้   

(4) ความสัมพนัธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน  จากการวิเคราะห์อาจมีผลมาจาก พนกังานตอ้งการให้การท างานร่วมกัน
ไดเ้ป็นอย่างดีและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงในทีมในการท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน  สามารถปรึกษา
เก่ียวกบัการท างานและเร่ืองส่วนตวัได ้ 

 
5.2 ผลการวเิคราะห์ต้นทุนการจ้างงานและต้นทุนการพัฒนาพนักงานทดแทน 

1. ต้นทุนการจ้างงานจากอัตราเงนิเดือนที่เพิม่ขึน้คงที่ ร้อยละ 6.5 ต่อปี 
ตารางผลการวิเคราะห์ตน้ทุนการจา้งงานจากอตัราเงินเดือน 

รายการ ช่วง ค่าสูงสุดของกลุ่มตวัอยา่ง ค่าสูงสุดท่ีใชค้  านวณ 

อตัราเงินเดือนเฉล่ีย (ปีปัจจุบนั) 20,001-30,000 54 30,000 บาท 
อายงุาน 5-10 76 10 ปี 
การเพ่ิมของเงินเดือน (6.5% ต่อปี) - - 0.065 
ตน้ทุนเงินเดือน 10 ปี (ต่อราย) 225,857.76 บาท  

 
2. ต้นทุนค่าตอบแทนพเิศษประจ าปี (เงนิโบนัส) มีอัตราคงที่เท่ากับ 5 เดือน 

ตารางผลการวิเคราะห์ตน้ทุนค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี (เงินโบนสั) 
รายการ ค่าสูงสุดท่ีใชค้  านวณ 

อตัราเงินเดือน 30,000 บาท 
อายงุาน 10 ปี 
ค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี (คงท่ี) 5 เดือน 
ตน้ทุนค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี 10 ปี (ต่อราย)      1,129,288.84 บาท  
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3. ต้นทุนเงนิสมทบพนักงานมีอัตราคงที่ ร้อยละ 9 ของเงนิที่น าส่งกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
ตาราง ผลการวิเคราะห์ตน้ทุนเงินสมทบพนกังานท่ีน าส่งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

รายการ ค่าสูงสุดท่ีใชค้  านวณ 
เงินน าส่งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ร้อยละ 3 ของเงินเดือน 30,000 บาท 
อายงุาน 10 ปี 
เงินสมทบร้อยละ 9 ของเงินท่ีน าส่งกองทุน 0.09 
ตน้ทุนเงินน าส่งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 10 ปี (ต่อราย)      15,465.41 บาท  

 
4. ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลดูจากกลุ่มตวัอย่างที่มากทีสุ่ด 

ตารางผลการวิเคราะห์ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล 

รายการ ช่วง 
ค่าสูงสุดของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 
ค่าสูงสุดท่ีใช้
ค  านวณ 

ค่ารักษาพยาบาล (ปีปัจจุบนั) นอ้ยกว่า 20,000  115 20,000 บาท 
อายงุาน 5-10  76 10 ปี 
ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล 10 ปี (ต่อราย) 200,000.00 บาท  

 
5. ค านวณต้นทุนการฝึกอบรม ประมาณการโดยอ้างอิงราคาการสัมมนาหลักสูตรอบรม ของ

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงนิไทย  
ในการค านวณตน้ทุนการฝึกอบรมคร้ังน้ี ผูว้ิจยัอา้งอิงจากราคาการฝึกอบรมจาก สมาคมสถาบนัการศึกษา

การธนาคารและการเงินไทย จ านวน 3 หลกัสูตร และน ามาเฉล่ีย เพ่ือเป็นค่าตั้งตน้ในการค านวณตน้ทุนการฝึกอบรม 
ประกอบดว้ยหลกัสูตร ดงัน้ี 
1.หลกัสูตร “การบริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ (Operational Risk Management)” รุ่นท่ี 14 4,850 บาท  

2.หลกัสูตร “Credit Risk Management (Concept & Framework)” รุ่นท่ี 6 9,550 บาท 
3.หลกัสูตร “แบบจาลองความเส่ียงดา้นสินเช่ือ(Credit Risk Models)” รุ่นท่ี 10 4,780 บาท  
รวมเป็นเงิน 19,180 บาท  
ราคาเฉล่ีย 3 หลกัสูตร  6,393.33 บาท  

 
ตาราง ผลการวิเคราะห์ตน้ทุนการฝึกอบรม 

รายการ ช่วง ค่าสูงสุดของกลุ่มตวัอยา่ง ค่าสูงสุดท่ีใชค้  านวณ 
ราคาการสัมมนา/อบรม*  - - 6,393.33 บาท 
อายงุาน 5-10 ปี 76 10 ปี 
จ านวนหลกัสูตร 1 - 3  110 3 หลกัสูตร 
ตน้ทุนการฝึกอบรม 10 ปี (ต่อราย)                 191,799.90 บาท 
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ต้นทุนการจ้างงาน   = ต้นทุนเงินเดือน  + ต้นทุนโบนัส  + ต้นทุนเงินสมทบ + ต้นทุนการฝึกอบรม  + ต้นทุนค่า
รักษาพยาบาล 

= 2,710,293.22 + 1,129,288.84 + 185,584.96 + 191,799.90 + 200,000.00 
                                 =  4,416,966.92  บาท  )ต่อราย(  

จากการค านวณต้นทุนดังกล่าว ผูว้ิจัยได้แสดงถึงต้นทุนท่ีธนาคารต้องสูญเสีย เม่ือพนักงานท่ีมีอัตรา
เงินเดือน 30,000.- บาท ท างานมาเป็นเวลา 10 ปี และได้รับเงินโบนัส จ านวน 5 เท่าของเงินเดือน ในทุกปี โดย
พนกังานไดน้ าส่งเงินเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ในอตัรา 3% ของเงินเดือนและไดรั้บเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
จากธนาคาร ในอตัรา 9% ของเงินสมทบ แสดงให้เห็นว่า เม่ือมีพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถท่านหน่ึง ไดท้  าการ
ลาออกจากงาน ธนาคารจะมีตน้ทุนท่ีตอ้งสูญเสีย จากการจา้งงาน เป็นเงิน 4,416,966.92 บาท (ส่ีลา้นส่ีแสนหน่ึงหม่ืน
หกพนัเกา้ร้อยหกสิบหกบาทเกา้สิบสองสตางค)์ ทั้งน้ียงัไม่รวมตน้ทุนการสรรหาและการฝึกอบรมพนักงานทดแทน
และค่าความสูญเสียดา้นอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ของพนักงานท่ีมีรู้ความช านาญเฉพาะทาง เน่ืองจากงานดา้น
การบริหารความเส่ียง เป็นงานท่ีตอ้งอาศยัความรู้เฉพาะดา้นและประสบการณ์ท่ีไดรั้บ รวมถึงหากธนาคารมีการรับ
พนกังานทดแทน ยอ่มตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฝึกฝน เรียนรู้ และตอ้งสูญเสียงบประมาณในการสรรหา การฝึกอบรม 
และสวสัดิการอ่ืนๆตามมา ทั้งน้ี ธนาคารควรมีการธ ารงค์รักษาพนกังานและจูงใจดว้ยทฤษฏีต่างๆ เพ่ือลดโอกาสเกิด
การสูญเสียดงักล่าวได ้

 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวโน้มการลาออกของผูต้อบแบบสอบถาม ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน ไดแ้ก่ ดา้น
ลักษณะของงานท่ีปฏิบติั ด้านโอกาสและความกา้วหน้าในการปฏิบติังาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้าน
ความสัมพนัธ์ต่อหัวหนา้งาน ดา้นความสัมพนัธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ พบว่า ในภาพรวมมี
ระดบัความเห็นอยูท่ี่ระดบัเห็นดว้ย ระดบัคะแนนท่ีตอบมากท่ีสุดอยูท่ี่ระดบั 4 จากค่าทางสถิติสามารถสรุปแนวโน้มท่ี
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานไดว้่า แนวโน้มท่ีมีผลต่อการลาออกคือโอกาสและความกา้วหนา้ในการ
ปฏิบติังาน นโยบายและการบริหารงาน ความสัมพนัธ์ต่อหัวหนา้งาน ความสัมพนัธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน ผลการวิเคราะห์
ตน้ทุนท่ีธนาคารสูญเสียเม่ือมีพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถท่านหน่ึง ท างานมาเป็นเวลา 10 ปี ไดท้  าการลาออก
จากงาน ธนาคารจะมีตน้ทุนท่ีสูญเสียไปจากการลาออกคร้ังน้ี เป็นเงิน 4,416,966.92 บาท ทั้งน้ียงัไม่รวมถึงค่าความ
สูญเสียดา้นอ่ืนๆ จากผลการวิจยัน้ีและจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งและจากขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม
พบว่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั ท  าให้ธนาคารไดท้ราบถึงสาเหตุท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังานและใชเ้ป็น
แนวทางแกไ้ขปรับปรุงและป้องกนัปัญหาการลาออก สร้างขวญัและก าลงัใจให้พนกังานในการปฏิบติังาน ธ ารงรักษา
พนกังานท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหารในการวางแผนกลยุทธ์องคก์รแกไ้ขปัญหาการลาออก
หรือป้องกนัสาเหตุท่ีส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน ลดปัญหาตน้ทุนการพฒันาพนกังานทดแทนต่อไป 

 
แนวทางเลือกทีเ่สนอในการแก้ไขปัญหาพร้อมเหตุผล (The Purpose Solution)  
จากการพิจารณาผลการวิจยัและแนวทางการแกไ้ขปัญหา ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ธนาคารควรมีแนวทางการ

แกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยเร่งด่วน ซ่ึงการด าเนินงานอาจเร่ิมจาก 
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แนวทางท่ี 1 สร้างแรงจูงใจในการท างาน โดยน าทฤษฎีต่างๆมาประยุกต์ในการสร้างแรงจูงใจในงานของ
องค์กร ธ ารงรักษาพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น ทฤษฎีการจูงใจ เพ่ือสร้างความสามคัคีในองค์กรและสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีในหมู่คณะ ลดปัญหาความขดัแยง้ภายในของพนักงาน สร้างบรรยากาศในการท างานให้ดียิง่ข้ึน 
โดยอาจจะใช ้ทฤษฎี XY เพ่ือแยกแยะกลุ่มพนักงานให้ง่ายต่อการจูงใจ และสามารถสนองความตอ้งการไดต้รงตาม
กลุ่มลักษณะพนักงาน เน่ืองจากเป็นทางเลือกท่ีมีต้นทุนต ่าสุดและสามารถปฏิบติัตามได้โดยง่าย ท าได้ทนัทีใช้
ระยะเวลาในการพิจารณาทางเลือกไม่มาก เพราะตน้ทุนและผลกระทบนอ้ย ทั้งน้ี เห็นควรน าทางเลือกท่ี 2 มาร่วมใน
การแกปั้ญหาดว้ย 

แนวทางท่ี 2 วางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ก าหนดกรอบนโยบายและการบริหารงานให้ชดัเจนมีโครงสร้าง
และโอกาสในการเจริญกา้วหนา้ในสายงานท่ีชดัเจน เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังาน มีระบบการประเมินผลการ
ด าเนินงานและการจดัสรรผลตอบแทนท่ียุติธรรม สร้างความเช่ือมัน่ให้พนักงาน มีมาตรการในการแกไ้ขปัญหาการ
ลาออกหรือป้องกันสาเหตุท่ีส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน ลดปัญหาตน้ทุนการพฒันาพนักงานทดแทน และ
สามารถปฏิบติัตามได ้  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. การแก้ปัญหาการลาออก 
ทุกคนในองคก์ารมีส่วนช่วยแกไ้ขหรือขจดัสาเหตุท่ีพนกังานลาออก ไม่ควรผลกัภาระให้คนใดคนหน่ึงหรือ

หน่วยงานใด การแกไ้ขท่ีดีก็คือการป้องกนัไม่ให้เกิดสาเหตุท่ีจะท าให้พนักงานลาออก  ในส่วนของพนักงานหากมี
ความคิดท่ีจะช่วยแกไ้ขสาเหตุของการลาออก สามาถท าไดด้ว้ยการท างานเป็นทีม ส่วนผูบ้งัคบับญัชาก็ตอ้งปรับปรุง
วิธีการปกครองบงัคบับญัชาให้ถูกตอ้งเหมาะสม  ให้ความเป็นธรรม แบ่งงานอยา่งยุติธรรม ไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชังและ
ไม่เลือกปฏิบติั ระมดัระวงัการเกิดอคติและความล าเอียง  ประเมินผลการปฏิบติังานอย่างถูกต้องเช่ือถือได้และ
เท่ียงตรง ส่งเสริมความกา้วหน้าให้แก่พนักงานผูมี้ศกัยภาพสูง  และมีผลการปฏิบติังานสูง เป็นพ่ีเล้ียงเอาใจใส่ดูแล
ทุกข์สุขและช่วยแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการท างาน เสริมสร้างขวญัก าลงัใจ ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความสุขจาก
ความส าเร็จในการท างาน เป็นแบบอย่างแก่ผูอ่ื้น ท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารู้สึกตนว่ามีคุณค่าต่อทีมงาน   สร้างความยดึ
เหน่ียวทางจิตใจและให้ความเป็นกนัเอง ท าให้ทุกคนสนุกกบังาน ให้ค  าช้ึแนะสอนงานให้ท างานไดถู้กตอ้งสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั ให้ค าปรึกษาแนะน าเท่าท่ีสามารถจะท าได ้สังเกตุความเป็นอยูก่ารด าเนินชีวิตการงาน สอบถาม
ความไม่สบายใจให้ความคิดในการแกปั้ญหา ให้ความเห็นใจ มีความเมตตากรุณา เหมือนพ่ีเหมือนนอ้ง ไม่ข่มขู่ข่มเหง
บีบคั้ นจิตใจ สร้างแรงจูงใจในการท างาน ให้โอกาสแสดงความคิดเห็น มีโครงสร้างการท างานและโอกาส
ความกา้วหนา้ชดัเจน 

2. การธ ารงรักษาบุคลากร 
เป็นบทบาทของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งท า เพ่ือให้บุคลากรท่ีดีมีคุณภาพไดอ้ยู่ท  าคุณประโยชน์ให้แก่องค์กรได้

นานเท่าท่ีจะนานได ้ เพราะหากไม่รักษาคนดีมีความสามารถเอาไว ้องคก์ารยอ่มจะพฒันาให้เจริญรุ่งเรืองเติบโตไปได้
ยาก จึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาและผูบ้ริหาร มิใช่เป็นงานของฝ่ายบุคคลโดยล าพงั การธ ารงรักษาบุคลากรจะช่วย
ให้เกิดการเพ่ิมผลผลิตได้ในท่ีสุดและต้องส่งเสริมพฒันาศกัยภาพของบุคคลให้สูงยิ่งข้ึน เพ่ือให้บุคลากรอยู่กับ
องค์การอย่างมีคุณค่าและมีแผนพฒันาความกา้วหน้าในงานอาชีพของผูซ่ึ้งมีศกัยภาพสูง  บุคลากรก็จะมีความรัก
องค์การและรักงานท่ีท า ทุ่มเทก าลงักายและก าลงัใจท างานเต็มความสามารถ  ผลิตผลงานท่ีดีออกมา ฝ่ายบริหารก็
จะตอ้งดูแลให้ความเป็นธรรมและยอมรับในผลงานของผูป้ฏิบติังานงานดี 
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การรับพนักงานใหม่เข้ามาท างาน จะตอ้งใชเ้วลาฝึกสอนงาน ให้ความรู้และทกัษะในการท างานซ่ึงมีทั้ง
ไดผ้ลและไม่ไดผ้ล ตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้ายมากกว่าจะไดผ้ลงานท่ีเกิดประสิทธิผลอยา่งมีประสิทธิภาพเท่าคนเดิมท่ี
เป็นผูท่ี้มีความสามารถพร้อมท่ีจะท างานให้เกิดผล การธ ารงรักษาพนักงานมีคุณค่าเป็นพิเศษ จึงท าให้องค์การมี
บุคลากรท่ีดีมีความสามารถและความช านาญจดัเจนเพ่ิมจ านวนมากข้ึนอยู่เร่ือยๆ ลดอตัราการเขา้ออกงาน ท าให้ไม่
ตอ้งมีภาระในการสอนงานพนักงานใหม่ เกิดทีมงานท่ีมัน่คงมีความรักความผูกพนัและเขา้ใจกนั พนักงานท่ีมีทกัษะ
ในงานสูงสามารถช่วยแบ่งเบาหนา้ท่ีงานให้แก่ผูบ้งัคบับญัชาไดม้ากกว่าพนกังานท่ีอยูร่ะหว่างการเรียนรู้งาน ท าให้ไม่
เกิดปัญหาในการปฏิบติังานหรือมีปัญหาน้อยมาก องค์การจะเกิดการพฒันาไดอ้ย่างต่อเน่ือง เพราะมีพนักงานท่ีมี
ความช านาญสามารถคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในงานใหม่ๆไม่ต้องเร่ิมต้นนับหน่ึงใหม่อยู่ตลอดเวลา อันจะเป็นผลให้
สามารถลดเวลาและค่าใชจ่้าย ท าให้ไม่เกิดความติดขดัหยดุชะงกั มีความต่อเน่ือง 
 

กติตกิรรมประกาศ   
งานวิจยัฉบบัน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงและประสบความส าเร็จไดด้ว้ยดีเน่ืองจากไดรั้บความอนุเคราะห์จาก 

อาจารย ์ดร.นงนภสั แกว้พลอย อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั ท่ีไดก้รุณาสละเวลาให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าซ่ึงเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัย รวมถึงคณะอาจารย์ท่ีได้ให้เกียรติเป็นกรรมการ  ซ่ึงได้ให้ค  าแนะน าและ
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์ ส่งผลให้งานวิจยัฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน และขอขอบพระคุณคณาจารย์
ของมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความรู้ต่างๆ ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ ามาใชใ้นงานวิจยัฉบบัน้ี  

ขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถามส าหรับงานวิจัยน้ี รวมถึง
ก าลงัใจและความช่วยเหลือต่างๆ จากหัวหน้างาน รุ่นพ่ี รุ่นน้อง และเพ่ือนๆ ทุกคน ส่งผลให้งานวิจยัฉบบัน้ีสาเร็จ
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่างานวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารออมสิน  เพ่ือลดอตัราการลาออกของ
พนักงานสังกดักลุ่มบริหารความเส่ียง และสามารถน าผลของการวิจยัไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันากล
ยทุธ์ของหน่วยงาน ตลอดจนผูส้นใจในเร่ืองน้ี ซ่ึงหากงานวิจยัน้ีมีขอ้บกพร้องประการใด ผูว้ิจยัตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
 
เอกสารอ้างองิ 
ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th  และระบบ Intranet ธนาคารออมสิน  
สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย หลกัสูตรการฝึกอบรม www.tibfa.com   
ปกรณ์ ล้ิมโยธิน (2555) ตวัแบบสมการโครงสร้างขององคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานของ

พนกังานโรงแรมในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, คณะ
บริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจดัการ 

วนัวิสา พนัธุ์พานิช (2553) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดของผูช่้วยผูส้อบบญัชีอาวุโส (การคน้ควา้อิสระปริญญา
มหาบณัฑิต) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

       ณฐัพล วุฒิรักขจร (2555) การวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนของพนกังานท่ีเขา้ร่วมโครงการเกษียณอายกุ่อน
ก าหนดของพนกังานธนาคารออมสิน ประจ าปี 2553 (ปริญญานิพนธ์) มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ,  
คณะเศรษฐศาสตร์การพฒันามนุษย ์

ณปภชั นาคเจือทอง (2553) การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
จงัหวดัพระณครศรีอยธุยา มหาวิทยาลยักรุงเทพ, คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

http://lms.utccmbaonline.com/course/view.php?id=168


การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  748 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 

อิทธิพลของประสบการณ์การเข้าร่วมการตลาดเชิงกิจกรรมของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด(มหาชน) 
ที่ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ด้านตราสินค้าและ ความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑ์เบียร์ช้างของ 

ผู้บริโภคในจังหวัดก าแพงเพชร 
The Influence of Experience in Event Marketing of Thai Beverage Public Company Limited 

which affects the Brand image and Purchase intention to Chang Beer products,  
Customers in Kamphaeng Phet Province 

กชกร วรเชษฐบัญชา1 และกิตตินันท์ พันธุมสุต2 
1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย E-mail: manmax53@gmail.com 

2 อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย E-mail: kittinand_ban@utcc.ac.th 

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของประสบการณ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรมของ

บริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั(มหาชน) ท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ดา้นตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์บียร์ชา้งของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัก าแพงเพชร โดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลของประสบการณ์ในตราสินคา้เชิงบวก และผล
ของประสบการณ์ในตราสินค้าเชิงลบในกิจกรรมพิเศษท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านตราสินคา้ และความตั้ งใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เบียร์ชา้ง โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีเคยเขา้ร่วมกิจกรรมพิเศษกบัทางบริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั(มหาชน) 
กิจกรรมพิเศษถูกใช้ในการสร้างประสบการณ์ร่วมกบัแบรนด์สินค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมเพ่ือสังคม , 
กิจกรรมดา้นดนตรี, และกิจกรรมดา้นการกีฬา ในทางทฤษฎีเม่ือผูบ้ริโภคมีโอกาสผ่านประสบการณ์ในกิจกรรมพิเศษ 
ผูเ้ขา้ร่วมส่วนมากมกัไดรั้บผลเป็นประสบการณ์เชิงบวก เช่น การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมท า ให้รู้สึกปล้ืมเหมือนได้
ท  าบุญ อนัเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง, รู้สึกดีใจเม่ือไดพ้บศิลปินนกัร้องท่ีช่ืนชอบ และไดรั้บความสนุกสนานจากการเขา้
ร่วมกิจกรรมดา้นการกีฬา ผลท่ีไดรั้บจากประสบการณ์เชิงบวกเหล่าน้ี ตามทฤษฎีประสบการณ์เชิงบวกมกัจะท าให้
เกิดความประทบัใจ, ความพึงพอใจ, ตลอดจนภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อตราสินคา้ แต่ในความเป็นจริงบ่อยคร้ังท่ีผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรมพิเศษ อาจจะไดรั้บประสบการณ์ในเชิงลบจากการเขา้ร่วมกิจกรรมพิเศษเหล่าน้ี อาทิเช่น ท่านรู้สึกหดหู่เม่ือได้
เห็นสภาพความเป็นอยูข่องผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม, เกิดความรู้สึกหวาดกลวั เม่ือมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทเกิดข้ึนใน
งาน และรู้สึกร าคาญหนวกหูกบัเสียงท่ีดงัเกินไปภายในงาน จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าผลท่ีไดจ้ากประสบการณ์พิเศษเหล่าน้ี
จะส่งผลกระทบ หรือจะมีความสัมพนัธ์ต่อภาพลกัษณ์ดา้นตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์บียร์ชา้งอยา่งไร  
ค าส าคญั:  การตลาดเชิงกิจกรรม, กิจกรรมพิเศษ, ประสบการณ์ในตราสินคา้, ภาพลกัษณ์ดา้นตราสินคา้, ความตั้งใจซ้ือ 
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ABSTRACT 
This study has an objective to study the influence of experience in participation in Event marketing of Thai 

Beverage Public Company Limited which affects brand image and purchase intention of Chang beer of consumers in 
Khampangphet. This is done by studying the relationship between effect of brand’s positive and negative experiences 
in Event marketing which affects brand image and purchase intention of Chang beer. Samples of this study are persons 
who used to participate in Event marketing with Thai Beverage Public Company Limited. Event marketing are used 
to create shared experience with the brand through different activities such as CSR, musical activities, and sports 
activities.  Theoretically, when consumers experience special activities, most participants usually get positive 
experience such as doing CSR makes them pleasurable and auspicious, happy to meet their favorite artists, and enjoy 
from sport.  The effect from these positive experience, according to theory, is impression, satisfaction, and the good 
image of the brand. In fact, frequently, participants of Event marketing may negatively experience from participation. 
For example, they may be depressed when seeing the living conditions of the disadvantaged society, scared when 
there are controversies occurring in events, and annoyed by noise that is too loud in events. Therefore, it is interesting 
how the effect from special experience influent or related to the brand image and purchase intention of Chang beer . 
Keywords: Event Marketing, Brand Experiences, Brand Image, Purchase Intention 
 
1. บทน า 

นับตั้งแต่ไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในปี พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2558 
ข้ึนมา เพ่ือควบคุมผูด่ื้มแอลกอฮอล ์และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในตวัสินคา้ ส่งผลให้ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ไม่สามารถโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของตนเองได ้แต่ละบริษทัจึงไดป้รับกลยุทธ์การ
โฆษณา และประชาสัมพนัธ์โดยการใชโ้ฆษณาน ้ าด่ืมท่ีมีตราสินคา้เดียวกนักบัเคร่ืองด่ืมประเภท ‘เบียร์’ ข้ึนมาแทน 
นอกจากนั้นการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) จึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีส าคญัของการส่ือสารทางดา้นการตลาด
ในการส่ือสารระหว่างบริษทัท่ีจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก์บักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย การจดักิจกรรม
พิเศษสามารถท าไดห้ลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การจดักิจกรรมเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility) เช่น 
กิจกรรมสิงห์อาสา, กิจกรรมดา้นดนตรี (Music Marketing) เช่น กิจกรรม Chang Music Connection และกิจกรรมดา้น
การกีฬา (Sport Marketing) เช่น กิจกรรมชา้งไทยไปเอฟเวอตนั นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น กิจกรรม
แคมเปญ Say Yes ผลจากการจดักิจกรรมพิเศษเหล่าน้ีส่งผลให้มีการเกิดการจดจ าแบรนด์, เกิดการสร้างการตอบรับ
ไดม้ากข้ึน และเกิดการสร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างตราสินคา้กบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นเป้าหมายไดม้ากข้ึน ผลท่ีได้
จากการจดักิจกรรมพิเศษเหล่าน้ีท าให้บริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั(มหาชน) ทุ่มงบประมาณด าเนินการดา้นการตลาด
และโฆษณาประชาสัมพนัธ์มากข้ึนถึง 9,082 ลา้นบาท(ขอ้มูลจากรายงานประจ าปี (Annual Report -Thai Beverage, 
2018) โดยสนับสนุนโครงการกิจกรรมเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility) ประมาณ 270 ล้านบาท 
(Thaibev.com, 2019) อีกทั้งยงัเขา้ซ้ือหุ้นค่ายเพลงแกรมม่ี (50%) ประมาณ 1,000 ลา้นบาท (Positioningmag, 2017) 
เพ่ือใชเ้สียงเพลงส่งผา่นการส่ือสารตวัตนในรูปแบบ “ชา้ง เติมเต็มค าว่าเพ่ือน” และยงัสนบัสนุนกีฬาประเภทต่างๆ ท่ี
โดดเด่น ไดแ้ก่ ฟุตบอล ดว้ยงบประมาณปีละกว่า 200 ลา้นบาท (Thaibev.com, 2019) โดยคาดหวงัว่าผูท่ี้เขา้มาร่วม
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กิจกรรมพิเศษจะไดรั้บประสบการณ์เชิงบวก ก่อให้เกิดเกิดความประทบัใจ, ความพึงพอใจ ตลอดจนภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อ
ตราสินคา้กลบัไป แต่ในความเป็นจริงในการจดังานบางคร้ังอาจจะมีเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุม เช่น การทะเลาะ
วิวาทกนัภายในงาน, การเกิดอุบติัเหตุหลงัจากเขา้ร่วมงาน เป็นตน้ ท าให้ผูเ้ขา้ร่วมงานพบเจอประสบการณ์เชิงลบ ซ่ึง
ในจุดน้ีผูว้ิจยัไม่มัน่ใจว่าการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event Marketing) นั้นไดส้ร้างประโยชน์ต่อบริษัทไทยเบฟเวอเรจ 
จ ากดั(มหาชน) ไดม้ากนอ้ยแค่ไหนในดา้นใด ทั้งในแง่ของภาพลกัษณ์เบียร์ชา้ง และความตั้งใจซ้ือท่ีมีต่อแบรนดเ์บียร์
ชา้ง ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่า ผลของประสบการณ์ท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมพิเศษ (Event Marketing) ของ
บริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั(มหาชน) ท าให้ผูเ้ขา้ร่วมงานในจงัหวดัก าแพงเพชรมองภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ในทาง
ท่ีดีข้ึน และเกิดความตั้งใจซ้ือเพ่ิมข้ึนหรือไม่อยา่งไร ท่ีตรงกบัวตัถุประสงคท่ี์บริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั(มหาชน) ได้
ตั้งไวห้รือไม่  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลของประสบการณ์การเขา้ร่วมงาน Event Marketing ของบริษทัไทย

เบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) กบัภาพลกัษณ์ของแบรนดเ์บียร์ชา้ง 
2. เพ่ือตรวจสอบผลของประสบการณ์การเขา้ร่วมงาน Event Marketing ของบริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 

(มหาชน) ท่ีก่อให้เกิดความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
 
3. การด าเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีท าการศึกษาในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของไทยเบฟ  เวอเรจ จ ากดั 

(มหาชน) ทั้งเพศหญิงและชาย ท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปท่ีเป็นผูพ้กัอาศยัอยูใ่นจงัหวดัก าแพงเพชร มีจ  านวน
ประชากรทั้งหมด 727,807 คน (กรมการปกครอง, 2561) ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวอาจเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน (Non-Probability Samples) จึงท าการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) จากระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และมีค่าความคลาดเคล่ือนไดร้้อยละ 5 จากสูตร
การค านวณหากลุ่มตวัอย่างแบบ Cochran (1977) ไดก้ลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 385 คน โดยท าการใชว้ิธีสุ่มตวัอย่างแบบ
สะดวก (Convenience Sampling) จากประชนชนอายุ 20 ปีข้ึนไปท่ีเคยเขา้ร่วมกิจกรรมกบัทางไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) ท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัก าแพงเพชร  

 
สถานทีใ่นการเกบ็แบบสอบถาม 
ร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในอ าเภอเมืองจ านวน 23 ร้านคา้ , อ าเภอพรานกระต่าย 2 ร้านคา้, 

อ าเภอลานกระบือ 2 ร้านคา้ และอ าเภอไทรงามจ านวน 2 ร้านคา้, ร้านอาหารท่ีขายแอลกอฮอลใ์นอ าเภอเมืองจ านวน 2 
ร้านคา้ โดยไดรั้บความความช่วยเหลือจากทางร้านคา้ต่างๆในการช่วยแจกแบบสอบถามแก่ผูบ้ริโภค และผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัก าแพงเพชรท่ีสละเวลาในการท าแบบสอบถาม 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวจิัยคร้ังนีเ้ป็นแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี ้
ส่วนท่ี 1 : ค  าถามคดักรองเก่ียวกบัประสบการณ์การเขา้ร่วมกิจกรรมพิเศษ (Event marketing) กบับริษทัไทย

เบฟเวอเรจ จ ากดั(มหาชน) โดยเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) จ  านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 1 เคย/ไม่เคย เขา้ร่วมกิจกรรม
พิเศษ และขอ้ 2 เคยเขา้ร่วมกิจกรรมใดบา้ง ไดแ้ก่ กิจกรรมเพ่ือสังคม, กิจกรรมดา้นดนตรี, กิจกรรมดา้นการกีฬา และ
ไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีกล่าวมา 

ส่วนท่ี 2 : ค  าถามขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน โดยเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) จ  านวน 5 ขอ้ค าถาม 

ส่วนท่ี 3 : ค  าถามเก่ียวกบัผลของประสบการณ์ของผูบ้ริโภคผ่านการส่ือสารการตลาดผ่านกิจกรรม (Event 
Marketing) ของบริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั(มหาชน)ไดแ้ก่ กิจกรรมเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility), 
กิจกรรมดา้นดนตรี (Music Marketing), กิจกรรมดา้นการกีฬา (Sport Marketing) โดยแบบสอบถามใชต้ามวิธีของลิ
เคิร์ท (Likert Scale) (Vagias, 2006) ออกเป็น 5 ระดับตามความเห็นด้วย โดยค าถามได้รับความเห็นชอบ และ
ตรวจทานถูกตอ้งจากอาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั จ  านวน 23 ขอ้ค าถาม ดงัต่อไปน้ี 

3.1. กิจกรรมเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility) โดยมีจ านวนค าถามทั้งหมด 7 ขอ้ค าถามท่ีแบ่ง
ออกเป็นขอ้ค าถาม 1.1) ดา้นผลของประสบการณ์ของผูบ้ริโภคในกิจกรรมเพ่ือสังคมในเชิงบวกจ านวน 4 ขอ้ค าถาม 
และ1.2) ดา้นผลของประสบการณ์ของผูบ้ริโภคในกิจกรรมเพ่ือสังคมในเชิงลบจ านวน 3 ขอ้ค าถาม  

3.2. กิจกรรมด้านดนตรี (Music Marketing) โดยมีจ านวนค าถามทั้งหมด 8 ข้อค าถามท่ีแบ่งออกเป็นขอ้
ค าถาม 2.1) ดา้นผลของประสบการณ์ของผูบ้ริโภคในกิจกรรมดา้นดนตรีในเชิงบวกจ านวน 4 ขอ้ค าถาม และ 2.2) 
ดา้นผลของประสบการณ์ของผูบ้ริโภคในกิจกรรมดา้นดนตรีในเชิงลบจ านวน 4 ขอ้ค าถาม 

3.3. กิจกรรมดา้นการกีฬา (Sport Marketing) โดยมีจ านวนค าถามทั้งหมด 8 ขอ้ค าถามท่ีแบ่งออกเป็นข้อ
ค าถาม 3.1) ดา้นผลของประสบการณ์ของผูบ้ริโภคในกิจกรรมดา้นการกีฬาในเชิงบวกจ านวน 4 ขอ้ค าถาม และ 2.2) 
ดา้นผลของประสบการณ์ของผูบ้ริโภคในกิจกรรมดา้นการกีฬาในเชิงลบจ านวน 4 ขอ้ค าถาม 

ส่วนท่ี 4 : ค  าถามเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของแบรนดเ์บียร์ชา้ง มีจ  านวนค าถามทั้งหมด 7 ขอ้ค าถามตามวิธีของลิ
เคิร์ท (Likert Scale) (Vagias, 2006) ออกเป็น 5 ระดบัตามความเห็นดว้ย โดยขอ้ค าถามจ านวน 5 ขอ้ไดแ้นวคิดมาจาก 
(สุธีรา วงศเ์งินยวง, 2558), 2 ขอ้ค าถามไดแ้นวคิดจาก (Ida Yulianti และ Wei Tung, 2013) โดยไดต้รวจทานความ
ถูกตอ้งจากอาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั 

ส่วนท่ี 5 : ค  าถามเก่ียวกบัความตั้งใจซ้ือแบรนดเ์บียร์ชา้ง มีจ  านวนค าถามทั้งหมด 4 ขอ้ค าถามตามวิธีของลิ
เคิร์ท (Likert Scale) (Vagias, 2006) ออกเป็น 5 ระดบัตามความเห็นดว้ย โดยขอ้ค าถามจ านวน 2 ขอ้ค าถามไดแ้นวคิด
มาจาก (ทวีพร พนานิรามยั, 2557), 2 ขอ้ค าถามไดแ้นวคิดจาก (ณัชญ์ธนัน พรมมา, 2556) โดยไดรั้บการตรวจทาน
ความถูกตอ้งจากอาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั 
 

4. ผลการวจิัย 
4.1. ผลของประสบการณ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) ของบริษทัไทยเบฟเวอเรจ 

จ ากดั(มหาชน) ท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของแบรนดเ์บียร์ชา้งของผูบ้ริโภคในจงัหวดัก าแพงเพชร จากการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ผลของประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมใน
เชิงบวก (Sig = 0.000), ผลของประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นดนตรีในเชิงบวก (Sig = 0.000) และผลของ
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ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นการกีฬาในเชิงบวก (Sig = 0.000) ส่งผลต่อทศันคติดา้นภาพลกัษณ์แบรนด์
เบียร์ชา้ง (Brand Image) ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัก าแพงเพชรท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ดงัตารางท่ี 1  

   
ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของผลของประสบการณ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม (Event 
Marketing) ของบริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั(มหาชน) ท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของแบรนด์เบียร์ชา้งของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัก าแพงเพชร 
 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี 1.416 0.383 3.696 0.000    
CSR Positive Experiences 0.489 0.079 6.166 0.000 0.944 1.059 
CSR Negative Experiences 0.064 0.048 1.327 0.186 0.944 1.059 

R = 0.439       R² = 0.193       SEE = 0.64980        F = 19.021       Sig = 0.000 
ตวัแปร       

ค่าคงท่ี 2.447 0.353 6.940 0.000   
Music Positive Experiences 0.457 0.064 7.184 0.000 0.913 1.095 
Music Negative Experiences -0.054 0.050 -1.080 0.281 0.913 1.095 

R = 0.444      R² = 0.197       SEE = 0.60609        F = 31.403       Sig = 0.000 
ตวัแปร       

ค่าคงท่ี 1.886 0.406 4.646 0.000   
Sport Positive Experiences 0.522 0.077 6.812 0.000 0.983 1.017 
Sport Negative Experiences 0.030 0.070 0.430 0.668 0.983 1.017 

R = 0.526      R² = 0.277       SEE = 0.58952        F = 23.300       Sig = 0.000 

 
4.2. ผลของประสบการณ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) ของบริษทัไทยเบฟเวอเรจ 

จ ากดั(มหาชน) ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือแบรนดเ์บียร์ชา้งของผูบ้ริโภคในจงัหวดัก าแพงเพชร จากการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ผลของประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมใน
เชิงบวก (Sig = 0.004), ผลของประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นดนตรีในเชิงบวก (Sig = 0.000) และผลของ
ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นการกีฬาในเชิงบวก (Sig = 0.000) ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือแบรนด์เบียร์ชา้ง
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัก าแพงเพชรท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของผลของประสบการณ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม (Event 
Marketing) ของบริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั(มหาชน) ท่ีส่งผลต่อความตั้ งใจซ้ือแบรนด์เบียร์ช้างของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัก าแพงเพชร 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี 1.876 0.440 4.262 0.000    
CSR Positive Experiences 0.263 0.091 2.882 0.004 0.944 1.059 
CSR Negative Experiences 0.004 0.055 0.076 0.939 0.944 1.059 

R = 0.228       R² = 0.052       SEE = 0.74660       F = 4.347       Sig = 0.015 
ตวัแปร       

ค่าคงท่ี 2.770 0.402 6.887 0.000   
Music Positive Experiences 0.303 0.073 4.172 0.000 0.913 1.095 
Music Negative Experiences -0.045 0.057 -0.786 0.432 0.913 1.095 

R = 0.280      R² = 0.078       SEE = 0.69144        F = 10.928      Sig = 0.000 
ตวัแปร       

ค่าคงท่ี 2.260 0.463 4.882 0.000   
Sport Positive Experiences 0.365 0.087 4.178 0.000 0.983 1.017 
Sport Negative Experiences 0.026 0.080 0.332 0.740 0.983 1.017 

R = 0.354      R² = 0.125       SEE = 0.67212        F = 8.748       Sig = 0.000 

 
5. การอภปิรายผล 

5.1. ผลวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ของผลจากประสบการณ์การเขา้
ร่วม Event Marketing ของบริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ส่งผลต่อทศันคติดา้นภาพลกัษณ์แบรนด์เบียร์ชา้ง 
(Brand Image) ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัก าแพงเพชร พบว่า ผลของประสบการณ์ท่ีมีต่อตราสินคา้ (Brand Experience) 
ในเชิงบวกของทั้ง 3 กิจกรรมส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของแบรนด์เบียร์ชา้ง ซ่ึงตรงกบังานวิจยัของ (Tung & Yulianti, 
2013) ท่ีพบว่าประสบการณ์ต่อตราสินคา้มีความส าคญั และมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ซ่ึงอิทธิพล
ในเชิงบวกต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ตามทฤษฎีของ (Keller, 2003) ภาพลกัษณ์ของแบรนด์ในเชิงบวกถูกใชเ้พ่ือสร้าง
ความแข็งแกร่ง และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการทางการตลาด และองค์กรให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีไม่เหมือน
ใคร ซ่ึงหมายความว่าประสบการณ์การเขา้ร่วม Event Marketing ของบริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัก าแพงเพชรส่วนใหญ่เป็นประสบการณ์เชิงบวก ท่ีท าให้เกิดทศันคติดา้นภาพลกัษณ์แบรนดเ์บียร์
ชา้งในทิศทางบวก และผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ถึงภาพลกัษณ์แบรนดเ์บียร์ชา้งได้ 

5.2. ผลวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของผลจากประสบการณ์การเขา้
ร่วม Event Marketing ของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ส่งผลต่อความตั้ งใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Purchase 
Intention) ท่ีมีต่อแบรนด์เบียร์ช้างในจังหวดัก าแพงเพชร พบว่า ผลของประสบการณ์ท่ีมีต่อตราสินค้า (Brand 
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Experience) ในเชิงบวกของทั้ง 3 กิจกรรมส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือแบรนดเ์บียร์ชา้ง ซ่ึงตรงกบังานวิจยัของ (Charles & 
Ezema, 2017) ท่ีพบว่า ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์บียร์ตอบสนองต่อการดึงดูดทางอารมณ์ไดเ้ร็วกว่าการดึงดูดดว้ยเหตุผล ท า
ให้ถูกดึงดูดให้ซ้ือสินค้าได้อย่างง่ายดาย ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีของ (Schiffman and Kanuk, 2007) ท่ีให้เหตุผลว่า 
ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการซ้ือสินคา้โดยเฉพาะนั้นเป็นผลมาจากการดึงดูดผา่นการโฆษณาโดยฝ่ายการตลาด ซ่ึง
หมายความว่า ประสบการณ์การเขา้ร่วม Event Marketing ของบริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัก าแพงเพชรส่วนใหญ่เป็นประสบการณ์เชิงบวก ท่ีท  าให้ผูบ้ริโภคมีทิศทางเชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือแบรนด์
เบียร์ชา้ง   

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
1. พบว่าผลของประสบการณ์การเขา้ร่วม Event Marketing ของบริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ของ

ผูบ้ริโภคในจงัหวดัก าแพงเพชรส่วนใหญ่เป็นประสบการณ์เชิงบวก ซ่ึงส่งผลต่อทศันคติดา้นภาพลกัษณ์แบรนดเ์บียร์
ชา้งของผูบ้ริโภคให้ดีข้ึน จากผลการศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นเร่ืองของการจดัการเก่ียวกบัประสบการณ์ใน
ตราสินคา้ของผูบ้ริโภค, ผลของประสบการณ์ในตราสินคา้เชิงบวกส่งผลต่อความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีท าให้ผูบ้ริโภค
เกิดทศันคติต่อภาพลกัษณ์ของแบรนด์ท่ีดีข้ึน เม่ือภาพลกัษณ์ในตราสินคา้เป็นเชิงบวกจะส่งผลดีต่อช่ือเสียงของแบ
รนดต์ราสินคา้นั้นท่ีท  าให้แบรนดต์ราสินคา้นั้นเป็นท่ียอมรับ และถูกจดจ าเขา้ไปในใจของผูบ้ริโภคได ้  

2. พบว่าผลของประสบการณ์การเขา้ร่วม Event Marketing ของบริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัก าแพงเพชรส่วนใหญ่เป็นประสบการณ์เชิงบวก ซ่ึงส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือในแบรนดเ์บียร์ชา้งของ
ผูบ้ริโภคให้เพ่ิมข้ึน จากผลการศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นเร่ืองของการจดัการเก่ียวกบัประสบการณ์ในตรา
สินคา้ของผูบ้ริโภค, ผลของประสบการณ์ในตราสินคา้เชิงบวกส่งผลต่อความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความตั้งใจซ้ือในตราสินคา้เพ่ิมข้ึน เม่ือผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกเชิงบวกในตราสินคา้ก็จะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความตั้ งใจ
ซ้ือเม่ือนึกถึงจากประสบการณ์ท่ีเคยมีกบัแบรนด ์และกลบัมาซ้ือตราสินคา้นั้นอีกคร้ังได ้

3. กลุ่มตวัอย่างท่ีท าการเก็บแบบสอบถามเป็นผูบ้ริโภคท่ีเคยเขา้ร่วม Event Marketing ของบริษทัไทยเบฟ
เวอเรจ จ ากดั (มหาชน) จึงอาจจะแตกต่างกบัไปเก็บแบบสอบถามกบัคนท่ีเขา้ร่วมในงาน Event Marketing โดยตรง 
ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดอ้าจจะแตกต่างจากผูว้ิจยั หรือผลลพัธ์ท่ีไดอ้าจชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

4. การศึกษาในคร้ังน้ี วดัจากผลของประสบการณ์ของผูบ้ริโภคในดา้นอารมณ์เพียงดา้นเดียว ในงานวิจยัคร้ัง
ต่อไปควรท่ีจะวดัประสบการณ์ในมิติดา้นอ่ืนท่ีน่าสนใจ เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ในตราสินคา้ท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน 

 
กติตกิรรมประกาศ  

ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.กิตตินันท์ พนัธุมสุต อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยัอิสระในคร้ังน้ี ท่ีได้ช่วยให้
ค าปรึกษา, ช้ีแนะแนวทางในการศึกษา และยงัสละเวลาในการช่วยเหลือตรวจสอบแกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้งสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณ ร้านค้าแอลกอฮอลต่างๆ ในจังหวดัก าแพงเพชรท่ีช่วยน าแบบสอบถามไปแจกจ่ายให้ 
รวมถึงผูต้อบแบบสอบถาม 
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บทคดัย่อ 
เน่ืองด้วยสถานการณ์ปัจจุบันธุรกิจรถยนต์มีการแข่งขันและขยายตัวอย่างรวดเร็วต่อเน่ืองมากข้ึน   

อีกทั้งทรัพยากรทางบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญ ช านาญการ ในระบบสายงานโดยตรงก็มีอยา่งจ ากดั ทั้งในส่วนของการ
บริหารจดัการ  วางแผนนโยบาย  คดัเลือกบุคลากร  เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ  การขยายตวัต่อเน่ืองของธุรกิจยานยนตน้ี์เอง
มีส่วนท าให้องคก์รแต่ละองคก์รเกิดการปรับรายไดต่้างๆของพนกังานแต่ละแผนกให้สูงขั้น  อาทิ  รายไดใ้นส่วนของ
ฐานเงินเดือน  คอมมิชชัน่  โบนัส  โอที  รวมถึงสวสัดิการต่างๆ   ประกอบกบัสถานการณ์ปัจจุบนับุคลากรเกิดการ
เปล่ียนสถานท่ีปฏิบติังานเพ่ือเพ่ิมรายไดท่ี้สูงข้ึนให้กบัตวัเอง  โดยเอาประสบการณ์จากองคก์รเก่าเป็นขอ้แลกเปล่ียน
กนัมากข้ึน  เร่ืองรายไดจึ้งเป็นสาเหตุอนัดบัต้นๆท่ีบุคลากรลาออกกนัมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง  โดยไม่ค านึงถึงความ
จงรักภกัดีหรือความผกูพนัขององคก์ร  ดงันั้น  การบ ารุงรักษาบุคลากรบุคคลจึงเป็นปัจจยัหลกัส าคญัท่ีองคก์รควรหัน
มาให้ความสนใจ  เพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ  ช านาญการในสายงานให้อยูคู่่กบัองค์กรดว้ยความเต็มใจและ
มีความสุขไปนานๆ 

จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบติังานยอ่มส่งผลต่อผลงานท่ีปฏิบติัของพนกังาน  หาก
พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานย่อมสร้างผลงานท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร  เกิดความ
กระตือรือร้นในการท างาน  ยกระดบัคุณภาพชีวิตการท างานและส่งผลตามวตัถุประสงค์เป้าหมายขององค์กร  ทั้งน้ี
เพ่ือจะไดท้ราบความตอ้งการของพนกังานในองคก์รและน าเอาผลการศึกษาท่ีไดไ้ปปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
องคก์รโดยการก าหนดกลยุทธ์  นโยบาย  โครงสร้าง  รายได ้ ค่าตอบแทนสวสัดิการต่างๆเพ่ือให้ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของพนกังานอยา่งแทจ้ริงรวมทั้งลดอตัราการลาออกของพนกังาน  หากพนกังานมีแรงจูงใจในการท างานแลว้  
ยอ่มมีความสุข  พึงพอใจต่องานท่ีปฏิบติัและจูงใจให้พนักงานเกิดความจงรักภกัดีต่อองคก์รจนกลายเป็นความผูกพนั
ในท่ีสุดท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงท่ีสร้างความส าเร็จให้กบัองคก์ร 
ค าส าคญั:   แรงจูงใจในการท างาน  หมายถึง  ส่ิงกระตุน้หรือส่ิงเร้าให้บุคคลเกิดความรู้สึกต่ืนตวั   มีพลงั เป็นส่ิงท่ีจูง
ใจแรงขบัเคล่ือนเพ่ือผลกัดนัให้บุคคลท างานเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไวด้ว้ยความอดทนขยนัขนัแข็ง 
หากท าส าเร็จแลว้จะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ดีใจ ประทบัใจ ท่ีสามารถปฏิบติัตามแผนงานท่ีตั้ งไวไ้ดจ้นประสบ
ความส าเร็จ   
ความส าเร็จในการท างาน  หมายถึง  งานท่ีพนกังานไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัดว้ยความเต็มใจ  และสามารถปฏิบติัให้
ส าเร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ  
การยอมรับนับถือ  หมายถึง  การท่ีพนักงานไดรั้บการยอมรับจากบุคลากรในหน่วยงาน  ไม่ว่าจะเป็นจากผูบ้ริหาร  
เพ่ือนร่วมงานอาจเป็นการยอมรับซ่ึงมาในรูปแบบของค าพูดผลงานการแสดงออก  
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ลกัษณะงาน  หมายถึง  งาน หรือ ส่ิงท่ีพนกังานไดรั้บผดิชอบให้ปฏิบติัให้แลว้เสร็จตามก าหนดการ  ซ่ึงเป็นการท างาน
ท่ีเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวม  
มีความทา้ทายน าความรู้ความสามารถท่ีมีมาใชเ้พ่ือให้ผลงานส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคค์วามรับผดิชอบ   หมายถึง 
การท่ีได้รับโอกาสในการท างานและสามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดท่ีได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ    
ความกา้วหนา้   หมายถึง  การท่ีพนกังานไดรั้บโอกาสในการท างานท่ีสูงข้ึน อาจมาจากการไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งท่ี
สูงข้ึนหรือการได้รับการฝึกฝนอบรมเพ่ิมพูนทกัษะให้ความความเช่ียวชาญในสายงานมากยิ่งข้ึน เงินเดือนและ
สวสัดิการ  หมายถึง  รายไดห้รือค่าตอบแทนจากการปฏิบติังาน  มีหลากหลายรูปแบบท่ีนอกเหนือจากเงินเช่น การ
ท่องเท่ียวประจ าปีการหยุดพกัผ่อนประจ าปี ของรางวลั ซ่ึงมีความเหมาะสมและยอมรับได ้ นโยบายและการบริหาร 
หมายถึง การบริหารจัดการในองค์กร  การติดต่อส่ือสาร  การมอบหมายงานหรือการประเมินผลการปฏิบติังาน
ประจ าปี         
สภาพการปฏิบติังาน  หมายถึง  สภาพแวดลอ้มการปฏิบติังานท่ีเอ้ือต่อการท างาน   ไม่แออดั  อุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ
อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้าน  
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  หมายถึง  การท่ีพนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีสามารถคบหาสมาคมกบัเพ่ือนร่วมงานไดดี้
ทุกระดับ  สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี  ด้วยความสามัคคี  ช่วยเหลือเก้ือกูลกันได้เป็นอย่างดี  
ความมัน่คงในการปฏิบติังาน  หมายถึง  ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีทศัคติต่องานท่ีปฏิบติั  มีความมัน่คงในสายอาชีพ
และต าแหน่งงาน  
ความผกูพนัต่อองคก์ร  หมายถึง  ความรู้สึกท่ีเป็นมิตร  การมีทศันคติเชิงบวก  การไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 
การท่ีไดรั้บผดิชอบผลงานช้ินส าคญัท่ีองคก์รให้ความไวว้างใจให้ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายความเต็มอกเต็มใจท่ี
จะปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือองคก์รพร้อมจะอยูเ่คียงขา้งองคก์รตลอดไป  
ความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององคก์ร  หมายถึง  การท่ีพนกังานในองคก์รเคราพขอ้ตกลงขององคก์ร  ยอมรับ
กฎ  กติกา แนวทางการปฏิบติัเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัองค์กร ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทและความพยายาม
อยา่งมากท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือองคก์ร หมายถึง การท่ีพนกังานตั้งใจปฏิบติังานอย่างสุดก าลงัความสามารถ  ทุ่มเทก าลงั
กายก าลงัสติปัญญาเพ่ือปฏิบติังานให้ส าเร็จ  
ความตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์ร  หมายถึง  ทศันคติในทิศทางบวกของพนกังานในองคก์รท่ีจะปฏิบติังานกบั
องคก์รตลอดไปโดยท่ีไม่มีความตอ้งการลาออกจากองคก์ร 
 
1. บทน า 

แรงจูงใจในการปฏิบติังานย่อมส่งผลต่อผลงานท่ีปฏิบติัของพนักงาน  หากพนักงานมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานย่อมสร้างผลงานท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร  เกิดความกระตือรือร้นในการท างาน  
ยกระดบัคุณภาพชีวิตการท างานและส่งผลตามวตัถุประสงค์เป้าหมายขององค์กร  ทั้งน้ีเพ่ือจะไดท้ราบความตอ้งการ
ของพนักงานในองค์กรและน าเอาผลการศึกษาท่ีไดไ้ปปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กรโดยการก าหนดกล
ยทุธ์  นโยบาย  โครงสร้าง  รายได ้ ค่าตอบแทนสวสัดิการต่างๆเพ่ือให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของพนกังานอย่าง
แทจ้ริงรวมทั้งลดอตัราการลาออกของพนกังาน  หากพนกังานมีแรงจูงใจในการท างานแลว้  ยอ่มมีความสุข  พึงพอใจ



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาต ิ
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  758 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ต่องานท่ีปฏิบติัและจูงใจให้พนกังานเกิดความจงรักภกัดีต่อองคก์รจนกลายเป็นความผกูพนัในท่ีสุดท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึง
ท่ีสร้างความส าเร็จให้กบัองคก์ร 

ความผกูพนัของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์รเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอย่างมากอีกปัจจยัหน่ึง  โดยการท่ีพนกังานท างาน
ให้กบัองคก์รดว้ยความเต็มใจ มีความสุขในการท างาน  สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีเป็นมิตร การท่ีพนกังานทุ่มเท
ปฏิบติังานให้กบัองค์กรอย่างเต็มก าลงัความสามารถดว้ยความเต็มใจ ความผูกพนัเป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่างยิ่งท่ีองคก์รจะ
สามารถรักษาบุคลากรภายในองคก์รให้อยูก่บัอยา่งยาวนาน โดยท่ีพนกังานรู้สึกเป็นส่วนส าคญัขององคก์ร พร้อมท่ีจะ
ปฏิบติัหนา้ท่ี ภารกิจต่างๆขององคก์ร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีองคก์รตั้งเป้าหมายไว ้ 

  ความส าคญัของงานวิจยัปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจ
ในการท างานกับความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน  บริษทัมาสดา้  ซิต้ี  เพ่ือท่ีจะตอ้งการทราบแรงจูงใจในการ
ท างานของพนกังานในปัจจยัดา้นต่างๆ  และความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน  โดยผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการท าวิจยั
คร้ังน้ี  บริษทั  มาสดา้ ซิต้ี  สามารถน าไปใชใ้นการพฒันาและส่งเสริมให้พนกังานเกิดแรงจูงใจในการท างาน  และยงั
สามารถก าหนดกลยุทธ์  โครงสร้างขององค์กรของแผนกทรัพยากรบุคคลไดเ้พ่ือเป็นการสร้างความผูกพนัของ
พนักงานให้เกิดความผูกพนั  เกิดทศันคติท่ีดีต่อองค์กร  ปฏิบติังานอย่างเต็มก าลงัความสามาก ส่งผลถึงผลงานของ
องคก์รให้ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์องคก์รวางไว ้
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์กบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน
บริษทั มาสดา้ ซิต้ี 

2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของแรงจูงใจในแต่ละกลุ่มประชากรศาสตร์ของพนกังานบริษทั มาสดา้ 
ซิต้ี 

3. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการท างานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั มาสดา้ ซิต้ี 
 
3. การด าเนินการวจิัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  พนกังานบริษทั มาสดา้ ซิต้ี    มีช่วงอายรุะหว่าง    22 – 60  ปี  
ปฏิบติังานอยูท่ี่  ศูนยบ์ริการ  2  สาขา  และ  1  ส านกังานใหญ่ 

สาขาลุมพินี ถนนพระราม 4  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร   
สาขาหัวหมาก  ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
ส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่ พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
จ านวนทั้งหมด 350 คน    (ท่ีมา : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทัมาสดา้ ซิต้ี  ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มกราคม 2562)   

ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขนาดของกลุ่มประชากรตวัอยา่งโดยค านวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่  (Taro Yamane)   เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaires)  ผูว้ิจัยเลือกใช้แบบสอบถามโดยใช้ค  าถามปลายปิด 
(Close-Ended Question)  ซ่ึงมีค าตอบไวส้ าหรับผูต้อบแบบสอบถามไดเ้ลือกค าตอบ (Checklist)  โดยผูต้อบค าถาม
เลือกค าตอบท่ีผูว้ิจยัก  าหนดไวใ้ห้ในแบบสอบถาม  1  ชุดจะมีขอ้ค าถามรวมทั้งหมด   44   ขอ้   
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4. ผลการวจิัย 
ประชาการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ท่ีมีอายรุะหว่าง 31 – 40  ปี คิดเป็นร้อยละ 55.1 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

คิดเป็นร้อยละ 54.7 ประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกว่า 5  ปี คิดเป็นร้อยละ 47.1 โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี 20,001 
– 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.0 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลค่าเฉลีย่แรงจูงใจในการปฏบิัตงิาน  
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ของพนกังานบริษทัมาสดา้ ซิต้ี  ดา้นปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน แบ่งออกเป็น  10   

ดา้นดงัน้ี  ความส าเร็จในการท างาน  การยอมรับรับถือ  ลกัษณะงาน  ความรับผิดชอบ  ความกา้วหน้า เงินเดือนและ
สวสัดิการ  นโยบายและการบริหาร  สภาพการปฏิบติังาน  ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  ความมัน่คงในการปฏิบติังาน   
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

แรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
ปัจจยัจูงใจ 

n  =  187 
ระดบัความคิดเห็น 

x̄ SD 
1. ความส าเร็จในการท างาน 4.59 0.429 มากท่ีสุด 
2. การยอมรับรับถือ 4.61 0.411 มากท่ีสุด 
3. ลกัษณะงาน 4.56 0.395 มากท่ีสุด 
4. ความรับผดิชอบ 4.50 0.390 มากท่ีสุด 
5. ความกา้วหนา้ 4.43 0.436 มากท่ีสุด 
6. เงินเดือนและสวสัดิการ 4.46 0.401 มากท่ีสุด 
7. นโยบายและการบริหาร 4.55 0.418 มากท่ีสุด 
8. สภาพการปฏิบติังาน 4.46 0.419 มากท่ีสุด 
9. ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 4.52 0.422 มากท่ีสุด 
10. ความมัน่คงในการปฏิบติังาน 4.52 0.395 มากท่ีสุด 

รวม 4.52 0.333 มากท่ีสุด 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นของพนกังานบริษทัมาสดา้ ซิต้ี  ดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ใน
ดา้นปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้ าจุน  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดค่า
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.52  เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.61 – 4.43  โดยสามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปน้อยไดด้งัน้ี  ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือดา้นการยอมรับรับถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.61  และค่าน้อยท่ีสุดคือดา้น
ความกา้วหนา้  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43  ตามล าดบั 

ขอ้มูลดา้นความผูกพนัต่อองค์กร ตวัแปรตาม ของพนักงานบริษทั  มาสดา้ซิต้ี  โดยความผูกพนัต่อองคก์ร  
ตวัแปรตาม  แบ่งออกเป็น  3  ดา้นดงัน้ี  ความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององค์กร  ความเต็มใจท่ีจะใช้ความ
พยายามอย่างเต็มท่ีท่ีจะท างานให้องค์กร ความตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์กรตลอดไป  โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)          
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ความผกูพนัต่อองคก์ร 
n  =  187 

ระดบัความคิดเห็น 
x̄ SD 

1. ความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององคก์ร   4.46 0.414 มากท่ีสุด 
2. ความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งเต็มท่ีท่ีจะ
ท างานให้องคก์ร  

4.15 0.374 
มาก 

3. ความตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์รตลอดไป   4.14 0.423 
รวม 4.25 0.280 มากท่ีสุด 

 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นของพนกังานบริษทัมาสดา้ ซิต้ี  ดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร ตวัแปร

ตาม   พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นในระดบัมากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ียรวม  4.25  เม่ือพิจารณาดา้นความ
คิดเห็นมากท่ีสุด คือ ดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององคก์ร  มีคะแนนเฉล่ีย  4.46  และค่านอ้ยท่ีสุดคือดา้น
ความตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์รตลอดไป  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14  ตามล าดบั 

แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นปัจจยัจูงใจท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องคก์รของพนกังานบริษทัมาสดา้  ซิต้ี 

 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
ค่าคงท่ี 2.511 0.245  10.256 0.000 
ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน 0.029 0.072 0.045 0.406 0.685 
ดา้นการยอมรับนบัถือ 0.286 0.067 0.419 4.283* 0.000 
ดา้นลกัษณะงาน -0.132 0.069 -0.185 -1.896 0.060 
ดา้นความรับผดิชอบ 0.169 0.073 0.235 2.325* 0.021 
ดา้นความกา้วหนา้ 0.028 0.062 0.044 0.461 0.645 
 R = 0.516, R2 = 0.266, R2adj = 0.245, F = 13.102, Sig. = 0.000* 

*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นปัจจยัจูงใจ ท่ี
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทมาสด้า ซิต้ี สามารถอธิบาย โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 26.60  
(R2=0.266) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้คะแนนมาตรฐานของสมการถดถอยของ
แรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร  พบว่า  ดา้นการยอมรับนับถือและดา้นความกา้วหน้า
ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิัย 

 ข้อที ่ สมมตฐิานการวจิัย 
สมมตฐิานการวจิัย 

ยอมรับ ปฏเิสธ 
1 แรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน ดา้นความส าเร็จในการปฏิบตัิงาน ท่ีส่งผลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัมาสดา้ ซิต้ี 
  

2 แรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน ดา้นการยอมรับนบัถือ ท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร
ของพนกังานบริษทัมาสดา้ ซิต้ี 

  

3 แรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน ดา้นลกัษณะงาน ท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังานบริษทัมาสดา้ ซิต้ี 

  

4 แรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน ดา้นความรับผดิชอบ ท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร
ของพนกังานบริษทัมาสดา้ ซิต้ี 

  

5 แรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน ดา้นความกา้วหนา้ ท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังานบริษทัมาสดา้ ซิต้ี 

  

 
  แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ด้านปัจจัยจูงใจ ท่ีส่งผลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัมาสดา้ ซิต้ี ไดแ้ก่ ดา้นการยอมรับนบัถือ และ ดา้นความรับผดิชอบ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นปัจจยัค ้ าจุนท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนกังานบริษทัมาสดา้ ซิต้ี 

 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 

Error Beta 
ค่าคงท่ี 2.567 0.223  11.524 0.000 
ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 0.077 0.082 0.110 0.932 0.352 
นโยบายและการบริหาร -0.092 0.084 -0.138 -1.103 0.271 
สภาพการปฏิบติังาน 0.197 0.076 0.294 2.594* 0.010 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 0.096 0.078 0.144 1.233 0.219 
ความมัน่คงในการปฏิบติังาน 0.100 0.091 0.141 1.100 0.273 
 R = 0.512, R2 = 0.262, R2adj = 0.242, F = 12.884, Sig. = 0.000* 

*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ผลการวิเคราะห์ พบว่า แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นปัจจยัค ้ าจุน ท่ี

ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษทัมาสดา้ ซิต้ี สามารถอธิบาย โดยรวมคิดเป็นร้อยละ  26.20 (R2=0.262)  
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้คะแนนมาตรฐานของสมการถดถอยของแรงจูงใจใน
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การปฏิบติังานท่ีส่งผลกบัความผูกพนัต่อองคก์ร พบว่า  ดา้นสภาพการปฏิบติังาน  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

 

แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิัย 

ข้อที ่ สมมตฐิานการวจิัย 
สมมตฐิานการวจิัย 

ยอมรับ ปฏเิสธ 
1 แรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อ

องคก์รของพนกังานบริษทัมาสดา้ ซิต้ี  
  

2 แรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน ดา้นนโยบายและการบริหาร ท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์รของพนกังานบริษทัมาสดา้ ซิต้ี 

  

3 แรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน ดา้นสภาพการปฏิบตัิงาน ท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์รของพนกังานบริษทัมาสดา้ ซิต้ี 

  

4 แรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ท่ีส่งผลต่อความผกูพนั
ต่อองคก์รของพนกังานบริษทัมาสดา้ ซิต้ี 

  

5 แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นความมัน่คงในการปฏิบติังาน ท่ีส่งผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัมาสดา้ ซิต้ี 

  

 

แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้น ปัจจยัค ้าจุนท่ีส่งผลต่อความผกูพนั
ต่อองคก์รของพนกังานบริษทัมาสดา้ ซิต้ีไดแ้ก่ ดา้นดา้นสภาพการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 
5. การอภปิรายผล 

การศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัความผูกพนัต่อองค์กร  ของพนักงาน
บริษทัมาสดา้ ซิต้ี สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปจากแบบสอบถามขอ้มูลพนักงานบริษทัมาสดา้ ซิต้ี พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชายมีอายรุะหว่าง 31 – 40  ปี คิดเป็นร้อยละ 55.1 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.7 ประสบการณ์ในการ
ท างานน้อยกว่า 5  ปี คิดเป็นร้อยละ 47.1 โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี 20 ,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.0 ซ่ีง
เป็นไปตามเอกสารรายงานจ านวนพนักงานบริษทัมาสดา้ ซิต้ี ผลการศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ปัจจยั
จูงใจและปัจจยัค ้าจุน ของพนกังานบริษทัมาสดา้ ซิต้ี ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน  ดา้นการยอมรับนบัถือ 
ดา้นลกัษณะงาน  ดา้นความรับผดิชอบ  ดา้นความกา้วหนา้  ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ  ดา้นนโยบายและการบริหาร  
ดา้นสภาพการปฏิบติังาน  ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  ดา้นความมัน่คงในการปฏิบติังาน  พบว่าแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั x̄ = 4.52 SD. = 0.333 โดยค่าเฉล่ียของแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานสูงท่ีสุดคือ ดา้นการยอมรับนับถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั x̄ = 4.61 SD. = 0.411 ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นความส าเร็จในการท างาน  x̄ = 4.59 SD. = 0.429 ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
โดยค่าเฉล่ียของแรงจูงใจในการปฏิบติังานน้อยท่ีสุดคือ ดา้นความกา้วหน้า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั x̄ = 4.43 SD. = 0.436 
ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของโสภณวิชญ ์บวับานพร้อม (2551) 
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ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัของพนักงานบริการลูกคา้ทางโทรศพัท ์บริษทัทรู คาร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน)  การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นลกัษณะของงานท่ีพนกังานปฏิบติั
และประสบการณ์ในการปฏิบติังานกบัความผกูพนัต่อองคก์รและศึกษาถึงระดบัของความผกูพนัของพนกังานบริการ
ลูกคา้ทางโทรศพัท ์บริษทัทรู คาร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  ผลการศึกษาพบว่าลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัโดยรวมของ
พนกังานบริการลูกคา้ทางโทรศพัท ์บริษทัทรู คาร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ดา้นความมีอิสระในการปฏิบติังานมีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นการยอมรับเป้าหมายค่านิยมขององคก์รมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  ตามล าดบั 

จากผลการศึกษาและวดัระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทัมาสดา้ ซิต้ี พบว่า พนักงานมี
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  หมายถึง  พนักงานมีความพึงพอใจ มีความเต็มใจในการ
ปฏิบติังานอยา่งเต็มก าลงัความสามารถเพ่ือให้ผลงานบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละแบบแผนท่ีองคก์รไดต้ั้งไว ้  พนกังาน
มีทศันคติท่ีดีมีผลต่อการท่ีปฏิบติัให้มีประสิทธิภาพ  เป็นตน้  

ผลการศึกษาเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษทัมาสดา้ ซิต้ี ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่และยอมรับ
เป้าหมายขององค์กร  ความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอย่างเต็มท่ีท่ีจะท างานให้องค์กร    ความตอ้งการท่ีจะเป็น
สมาชิกขององคก์รตลอดไป  พบว่าความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั x̄ = 4.25 SD. 
= 0.280  เม่ือพิจารณาความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษทัมาสดา้ ซิต้ี เป็นรายดา้นสามารถน าผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลมาอภิปรายในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี  ค่าเฉล่ียของความผูกพนัต่อองค์กรสูงท่ีสุดคือ ดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับ
เป้าหมายขององค์กร  ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั x̄ = 4.46 SD. = 0.414  รองลงมาคือ
ดา้นความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอย่างเต็มท่ีท่ีจะท างานให้องคก์ร  ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั x̄ = 4.15 SD. = 0.374  โดยค่าเฉล่ียของความผูกพนัต่อองค์กรนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นความตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิก
ขององค์กรตลอดไป  ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั x̄ = 4.14 SD. = 0.423  ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ี
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชมพูนุช สุบรรณรักษ์ (2551)  ไดศึ้กษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัความผูกพนัต่อ
องค์กรของพนักงานการประปานครหลวง การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือจะศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของพนกังานท่ีส่งผลต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานการประปานครหลวง  ผลการศึกษาพบว่า  พนกังาน
การประปานครหลวงมีระดบัความผูกพนัต่อองคก์รในระดบัสูงในดา้นการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร 
และดา้นความตอ้งการเป็นสมาชิกขององคก์รอยูใ่นระดบัรองลงมา   

จากผลการศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษทัมาสดา้ ซิต้ี พบว่า พนักงานมีระดบัความผกูพนั
ต่อองคก์รอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  หมายถึง  พนกังานมีความจงรักภกัดีและซ่ือสัตยต่์อองคก์ร  พร้อมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ี
อยา่งเต็มใจสุดก าลงัความสามารถเพ่ือความกา้วหนา้ขององคก์ร เพ่ือความส าเร็จขององคก์ร  ความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็น
ส่วนหน่ึงส่วนส าคญัของความส าเร็จในองคก์ร  เพราะถา้พนกังานมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รแลว้นั้นก็เป็นตวับ่งช้ีได้
ถึงการลดจ านวนลงของอตัราการลาออกและคงปฏิบติังานเพ่ือองคก์รท่ีตนเองรักไปจนเกษียณอายกุารท างาน 
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบ  (Multiple Regression Analysis) พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน  ดา้นปัจจยัจูงใจ
และปัจจยัค ้าจุน ท่ีส่งผลกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัมาสดา้ ซิต้ี เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า  ดา้นการ
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ยอมรับนับถือ (ß = 0.286)  ดา้นความรับผิดชอบ (ß = 0.169) ดา้นสภาพการปฏิบติังาน (ß = 0.197) อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  0.05   

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นปัจจยัจูงใจ ท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร
ของพนกังานบริษทัมาสดา้ ซิต้ี ไดแ้ก่ ดา้นการยอมรับนบัถือ และ ดา้นความรับผดิชอบ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นปัจจยัค ้าจุน ท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์กรของ
พนกังานบริษทัมาสดา้ ซิต้ี  ไดแ้ก่  ดา้นสภาพการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน
บริษทัมาสดา้ ซิต้ี ในคร้ังน้ีเพ่ือเป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างวิธีจูงใจ
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของพนกังานในการปฏิบติังานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบติังานต่อองคก์ร 
ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายและขอ้เสนอท่ีน าไปสู่การปฏิบติัจริง  ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารควรจดักิจกรรมท่ีสร้างสัมพนัธไมตรีให้พนกังานไดส้ัมผสัและรับรู้ถึงความผูกพนัต่อ
องค์กร  อาจจดัภายในองค์กรหรือภายนอกเพ่ือเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ดระหว่างผูบ้ริหารและ
พนกังาน ควรให้การช่วยเหลือสนบัสนุนให้มากกว่าท่ีเป็นอยูเ่พ่ือให้พนกังานไดรั้บรู้ถึงความผกูพนัต่อองค์กร
และส่งผลต่อจ านวนการลาออกท่ีลดลง 

2. ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ บริษทัควรก าหนดมาตรฐานในเร่ืองของเงินเดือนและสวสัดิการให้
สอดคลอ้งกบัระดบัการศึกษาของพนกังาน หากรายไดไ้ม่สมดุลกบัระดบัการศึกษาของพนกังานอาจส่งผลต่อ
อตัราการลาออกท่ีมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนต่อไปในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อองคก์ร 

3. ดา้นนโยบายและการบริหาร บริษทัมาสดา้ ซิต้ี ควรก าหนดแผนนโยบายและเป้าหมายในการ
ปฏิบติังานอย่างชดัเจนเป็นรูปธรรมเพ่ือให้การปฏิบติังานในทุกฝ่ายบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ขององค์กร มี
การจดัประชุมในระดบัผูบ้ริหารและพนกังานอยา่งน้อยเดือนละคร้ังเพ่ือรับฟังขอ้เสนอแนะและแกไ้ขปัญหา
ต่างๆท่ีเกิดข้ึน  น าจุดแขง็มาสร้างเป็นจุดขาย หากผูบ้ริหารสามารถก าหนดทิศทางในการบริหารไดย้อ่มส่งผล
ให้องคก์รประสบผลส าเร็จอีกทั้งยงัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนในองคก์รอีกดว้ย  

4. ดา้นความผูกพนัต่อองคก์ร จากผลการศึกษาพบว่า  ดา้นความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่ง
เตม็ท่ีท่ีจะท างานให้องคก์รและดา้นความตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์รตลอดไป มีระดบัความผกูพนัต่อ
องค์กรอยู่ในระดบัมาก ดงันั้นหากองค์กรต้องการพฒันาและส่งเสริมทั้ง 2 ด้านให้มากข้ึนองค์กรอาจจดั
กิจกรรมหรือสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรในการปฏิบติังานส าหรับพนักงานท่ีทุ่มเทแรงกาย แรงใจ
ปฏิบติังานให้กบัองคก์รอย่างเต็มความสามารถ ส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้  ผูบ้งัคบับญัชาควรมีการ
กล่าวชมเชยในท่ีประชุมหรือเป็นการมอบของรางวลัแก่พนกังานท่ีปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพส าเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมายท่ีวางไวจ้ะเป็นการกระตุน้ให้พนกังานท่านอ่ืนๆเกิดความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการปฏิบติังาน
ด้วยความพากเพียรเพ่ือให้ผลงานนั้นส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวเ้ช่นกนัและการท างานนอกจาก
ผูบ้งัคบับญัชาจะให้อิสระแก่พนกังานในการปฏิบติังานแลว้  ควรให้ค าปรึกษา ค าแนะน า เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบติังานของพนกังานอีกทั้งยงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีทั้งต่อผูบ้งัคบับญัชาและพนกังานอีกดว้ย 
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ก่อให้เกิดความเตม็ท่ีในงานท่ีตนรับผิดชอบและยงัสร้างความผกูพนัต่อองคก์รไม่คิดท่ีจะลาออกไปปฏิบติังาน
ท่ีองคก์รอ่ืน 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความใส่ใจส่ิงแวดลอ้มส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล จ านวน 400 ตวัอย่าง เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรหรือทดสอบสมมติฐาน 
โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)  เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ จากผลการวิจยั
ในคร้ังน้ี พบว่า  ตัวแปรต้นซ่ึงในท่ีน้ีคือทัศนคติท่ีมีต่อความใส่ใจส่ิงแวดล้อมของผูอ่ื้นสามารถส่งผลบวกต่อ
พฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มทั้ง 5 ดา้น ในขณะท่ีทศันคติท่ีมีต่อความใส่ใจส่ิงแวดลอ้มของตนเองสามารถส่ง
ผลบวกต่อพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพียง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการน าวสัดุกลบัมาใชซ้ ้ า (Reuse) ดา้นการน า
วสัดุท่ีช ารุดมาซ่อมแซมใชใ้หม่ (Repair) และดา้นการน าวสัดุหมุนเวียนกลบัมาใช่ใหม่ (Recycle) นอกจากน้ียงัสร้าง
สมการถดถอยท่ีใชใ้นการพยากรณ์พฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงหากทศันคติท่ีมีต่อความใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม
ทั้งของผูอ่ื้นและตนเองสามารถส่งผลบวกต่อพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในดา้นนั้น ๆ จะพบว่าทศันคติท่ีมีต่อ
ความใส่ใจส่ิงแวดลอ้มของผูอ่ื้นจะส่งผลบวกต่อพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในดา้นนั้น ๆ มากกว่าทศันคติท่ีมี
ต่อความใส่ใจส่ิงแวดลอ้มของตนเอง 
ค าส าคญั:  ความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม, พฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to study the environmental consciousness affecting environmental friendly 

behavior. Which is a quantitative research (Quantitative Research) using questionnaires (Questionnaire) is a tool to 
collect 400 samples of data to analyze the relationship of variables or test hypotheses.  Using multiple regression 
analysis Is an analytical tool Based on the results of this research, it was found that the initial variables, which are 
attitudes toward the environmental consciousness of others, can positively affect the 5 eco- friendly behaviors while 
the attitude towards environmental consciousness Can make a positive impact on the environment-friendly behavior 
in only 3 aspects: reuse, reuse of damaged materials to repair The new user (Repair) And the recycling of materials. 
In addition, the regression equation used to predict environmental friendly behavior Which, if the attitude towards 
the environment and consciousness of others and oneself can positively affect the environment- friendly behavior in 
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that area, it will be found that the attitude towards other people's environmental concerns will positively affect the 
behavior that More environmentally friendly in that area than the attitude towards their own environmental concerns 
dissemination 
Keywords:  Environmental consciousness, Environmentally friendly behavior 
 

1. บทน า 
ปัญหาส่ิงแวดล้อมและปัญหาภาวะโลกร้อนถือเป็นประเด็นส าคัญท่ีต้องมีการร่วมมือกันแก้ไขปัญหา

เน่ืองจากปัญหานั้ นส่งผลกระทบต่อมวลมนุษย์ชาติอย่างร้ายแรง เน่ืองจากในช่วงเวลาไม่ก่ีทศวรรษนั้ นการใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติและการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ  มีอตัราท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งมากจากการกระท าของมนุษยท่ี์
ไม่ไดมี้ส่วนช่วยในการท่ีจะปกป้อง โลกใบน้ี และมนุษยคื์อตวัการส าคญัท่ีท าให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ไม่ว่าจะเป็น 
คล่ืนสึนามิ พายไุซโคลน และอุทกภยัหลายๆ อยา่งส่ิงเหล่าน้ีมีผลกระทบโดยตรงและทางออ้มไม่สามารถหลีกเล่ียงได้
ท  าให้มนุษยเ์ร่ิมตระหนักถึงปัญหาและเร่ิมหันมาใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม ท าให้เกิดกระแสความห่วงใยส่ิงแวดลอ้มและ
สังคม ผูค้นต่างให้ความสนใจและปรับเปล่ียนรูปแบบให้มีความใส่ใจส่ิงแวดล้อมและลดการก่อมลภาวะต่อ
สภาพแวดล้อมท่ีเกิดจากการอุปโภคบริโภค (Coddington, 1993) เช่น ไม่ซ้ือสินค้าหากรู้ว่าสินค้าชนิดนั้ นอาจจะ
ก่อให้เกิดอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม และพยายามลดปริมาณการใชไ้ฟฟ้าให้นอ้ยลงรวมถึงมีการชกัชวนคนในครอบครัว
หรือเพ่ือนไม่ให้ซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ (นลินรัตน์, 2551)   ในส่วนของประเทศไทย ไดมี้
การรณรงค์จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการจดัการกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เช่น การวดัปริมาณมลพิษในอากาศ 
โครงการตาวิเศษ โครงการพลงังานหารสอง และการใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก เป็นตน้ แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นการรณรงคใ์น
บางโครงการก็ไม่ไดป้ระสบผลส าเร็จเท่าท่ีควรเช่น การรณรงค์การใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติกซ่ึงหลงัจากการรณรงค์
พบว่าปริมาณของขยะเพ่ิมมากข้ึนเป็น 10,678 ตันต่อวนัในปี 2561 ซ่ึงมีปริมาณมากกว่าปี 2554 ถึง 678 ตันต่อวนั 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2561)  ทั้งน้ีเพราะการรณรงค์ตอ้งพิจารณาว่าผูรั้บสารคือกลุ่มเป้าหมายแรกๆท่ีควรมุ่งท าการ
ส่ือสารหรือโฆษณา ให้ประสบความส าเร็จไดง่้ายก่อนท่ีจะขยายเป็นวงกวา้งไดใ้นอนาคตในการสร้างการรับรู้ต่อไป
ยงักลุ่มอ่ืน ๆ นอกจากน้ีสถิติในกรุงเทพมหานคร พบว่ามีการจดัเก็บขยะไดม้ากถึง 10,000 ตนัต่อวนั เป็นถุงพลาสติก 
80 ลา้นใบต่อวนั (ส านกัจดัการกากของเสียและสารอนัตรายส่วนขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล, 2554) จากสถิติขยะเกิดข้ึน
ในประเทศไทยเองจึงมีการรณรงค์ในเร่ืองของพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยกรมควบคุมมลพิษไดเ้สนอ
แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมส่ิงแวดลอ้มและตอ้งการให้ผูบ้ริโภคปรับใช ้5 ดา้นในการจดัการกบัขยะเพ่ือช่วยลดปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีควรไดรั้บการส่งเสริมหรือท่ีเรียกว่าพฤติกรรม 5R (สมบติั อุยตระกูล, 2548) ดงัน้ี  การลดพิษมลพิษ 
(Reduce) การน าวสัดุกลบัมาใชซ้ ้ า (Reuse) การน าวสัดุท่ีช ารุดกลบัมาซ่อมแซมใชใ้หม่ (Repair) การน าวสัดุหมุนเวียน
กลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) การหลีกเล่ียงวสัดุท่ีจะสร้างปัญหาขยะ (Reject) งานวิจยัในอดีตไดช้ี้ให้เห็นว่าผูบ้ริโภคท่ีมี
ความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นผูท่ี้มีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มได ้ (Coddington, 1993) จาก
งานวิจัยของ Kim และ Han (2010)  ผลของงานวิจยักล่าวว่าความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงส าคัญท่ีช่วยท านาย
พฤติกรรมเพ่ือส่ิงแวดล้อมได้ นอกจากน้ีงานวิจัยของ Yadav และ Pathak (2016)พบว่า ความตั้ งใจซ้ือสินค้าเพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภควยัหนุ่มสาวสามารถท านายไดจ้ากทศันคติ แรงกดดนัทางสังคม ความใส่ใจตอ้ส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmental Concern) และความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Knowledge) ซ่ึงความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มมี
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อิทธิพลอย่างมากต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นงานวิจยัคร้ังน้ีจึงตอ้งการศึกษาเร่ืองความใส่ใจต่อ
ส่ิงแวดลอ้มนั้นสามารถส่งผลกบัพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในกลุ่มผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือวิเคราะห์ความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มนั้นส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยความใส่ใจต่อ

ส่ิงแวดลอ้มจะแบ่งเป็น 2 ดา้น คือ 
1. ทศันคติท่ีมีต่อความใส่ใจส่ิงแวดลอ้มของผูอ่ื้น 
2. ทศันคติท่ีมีต่อความใส่ใจส่ิงแวดลอ้มของตนเอง 

 

3. การด าเนินการวจิัย 
กลุ่มลักษณะประชากรศาสตร์ทั้ ง เพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุตั้ งแต่ 18 ปีข้ึนไป อาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร  จ  านวน 384 คน โดยการก าหนดจ านวนของกลุ่มตัวอย่างในคร้ังน้ีมาจากการท่ีผูท้  าวิจัยเลือก
ประชากรบางส่วนมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยัน้ี ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งนั้นจะมีลกัษณะตรงกบัลกัษณะของประชากรทุก
ประการ ดงันั้น ผูท้  าวิจยัจึงสามารถท่ีจะก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยการใชต้ารางส าเร็จรูปของ Krejcie and 
Morgan (1970) ดงัท่ีตารางท่ี 2 ไดก้  าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ะเป็นขนาดท่ีจ าเป็นและเหมาะสมท่ีจะท าให้
การประมาณการค่าสัดส่วนต่างๆของประชากร (Population Proportion, π) มีความคลาดเคล่ือน (Margin of Error, H) 
ในระดับ ±5% ภายใต้ระดับความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95% ซ่ึงพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนั้ นมีทั้ ง เพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุตั้ งแต่ 18 ปีข้ึนไป ท่ีอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร นั้นมีจ  านวนมากกว่า 100,000 คน ดงันั้น จากตารางขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan 
จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการจะเท่ากบั 384 คน ตามตาราง ดงันั้นจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี เท่ากบั 
384 ตวัอยา่ง และส ารองไว ้4% หรือเท่ากบัจ านวน 16 ตวัอยา่ง รวมขนาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่งผูท้  าวิจยัได้
เลือกสถานท่ีท่ีมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถรับรู้ไดถึ้งพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเพ่ือให้
สามารถเก็บข้อมูลได้ตรงกลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุด  โดยการศึกษาในคร้ังน้ีใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multistage Sampling)ดงัน้ี                

ขั้ นท่ี 1  การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Samping) เ พ่ือเลือกห้างสรรพสินค้าท่ีอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีผูท้  าวิจยัจะใชเ้ป็นพ้ืนท่ีในการเก็บขอ้มูลจากประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยการจบัฉลาก
ข้ึนมา 5 สาขา  

ขั้นท่ี 2  การก าหนดโควตา (Quota Samping) ตามจ านวนของสาขาท่ีจบัสลากไดข้ั้นท่ี 1 โดยท าการก าหนด
สัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งหมด 400 คน จะไดส้ัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
 1)  ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน      จ  านวน 80 คน 
 2)  ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลป่ินเกลา้     จ  านวน 80 คน 
 3)  ศูนยก์ารคา้เซนทรัลลาดพร้าว   จ  านวน 80 คน 
 4)  ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพระราม9   จ  านวน 80 คน 
 5)  ศูนยก์ารคา้ไอคอนสยาม         จ  านวน 80 คน 
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ขั้ นท่ี 3  การเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenince Samping) โดยเลือกเก็บรวบรวมข้อ มูลด้วย
แบบสอบถามท่ีจดัเตรียมไวใ้ห้ครบตามจ านวนท่ีตอ้งการในแต่ละสาขาท่ีก าหนดไว ้ 
 
4. ผลการวจิัย 

สรุปผลการศึกษาเชิงพรรณนา 
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ส่วนมากเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ช่วงอายุโดยส่วนใหญ่คือ 26 – 33 ปี 

รองลงมาคือ 34 – 41 ปี รายไดโ้ดยเฉล่ียอยูท่ี่ 15,000 – 25,000 บาท รองลงมาคือ 35,001 – 45,000 บาท ระดบัการศึกษา
ส่วนใหญ่คือปริญญาตรีรองลงมาคือต ่ากว่าปริญญาตรี สถานภาพสมรสส่วนมาก คือคนโสด รองลงมาคือสมรส ระดบั
ความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม ค่อนไปทางมากนอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มใน
ดา้นการน าวสัดุกลบัมาใชซ้ ้ า (Reuse) โดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 3.69 รองลงมาคือดา้นการน าวสัดุกลบัมาใช้ใหม่ 
(Recycle) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 ดา้นการน าวสัดุท่ีช ารุดกลบัมาซ่อมแซมใชใ้หม่ (Repair) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 ดา้น
การลดมลพิษ (Reduce) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 และดา้นการหลีกเล่ียงวสัดุท่ีจะสร้างปัญหาขยะ (Reject) มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.34 ตามล าดบั 

สรุปผลการศึกษาเชิงอนุมาณ 
ผลการศึกษาการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้คือความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มทั้ง 2 ดา้นและตวั

แปรตามคือพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 5R โดยการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวแปรต้นในด้านท่ี 1 คือ
ทศันคติท่ีมีต่อความใส่ใจส่ิงแวดลอ้มของผูอ่ื้นส่งผลบวกต่อพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
การลดมลพิษ (Reduce) ดา้นการน าวสัดุกลบัมาใชซ้ ้ า (Reuse) ดา้นการน าวสัดุท่ีช ารุดมาซ่อมแซมใชใ้หม่ (Repair) 
ดา้นการน าวสัดุหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) ดา้นการหลีกเล่ียงวสัดุท่ีจะสร้างปัญหาขยะ (Reject)  ในขณะท่ีตวั
แปรตน้ดา้นท่ี 2 อนัไดแ้ก่ ทศันคติท่ีมีต่อความใส่ใจส่ิงแวดลอ้มของตนเองสามารถ ส่งผลบวกต่อพฤติกรรมท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มเพียง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการน าวสัดุกลบัมาใชซ้ ้ า (Reuse) ดา้นการน าวสัดุท่ีช ารุดมาซ่อมแซมใชใ้หม่ 
(Repair) และดา้นการน าวสัดุหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) นอกจากน้ี เม่ือเปรียบเทียบอิทธิพลของตวัแปรตน้
แต่ละดา้นท่ีมีต่อพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม จะพบว่า ผลของตวัแปรตน้ดา้นท่ี 1 ท่ีมีต่อพฤติกรรมท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มดา้นการน าวสัดุกลบัมาใชซ้ ้ า (Reuse) เทียบกบัตวัแปรตน้ดา้นท่ี 2 มีค่าสัมประสิทธ์ิ (B) อยู่ท่ี 0.361 
และ 0.186 ตามล าดบั ส่วนผลของตวัแปรตน้ดา้นท่ี 1 ท่ีมีต่อพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มดา้นการน าวสัดุท่ี
ช ารุดมาซ่อมแซมใชใ้หม่ (Repair)  เทียบกบัตวัแปรตน้ดา้นท่ี 2 มีค่าสัมประสิทธ์ิ (B) อยูท่ี่ 0.332 และ 0.217 ตามล าดบั 
และผลของตวัแปรตน้ดา้นท่ี 1 ท่ีมีต่อพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มดา้นการน าวสัดุหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ 
(Recycle) เทียบกบัตวัแปรตน้ดา้นท่ี 2 มีค่าสัมประสิทธ์ิ (B) อยูท่ี่ 0.367 และ 0.173 ตามล าดบั ซ่ึงจะเห็นไดว้่าทศันคติ
ท่ีมีต่อความใส่ใจส่ิงแวดลอ้มของผูอ่ื้น ส่งผลบวกต่อพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากกว่าทศันคติท่ีมีต่อความ
ใส่ใจส่ิงแวดลอ้มของตนเอง   
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ตารางท่ี 1 แสดงน ้ าหนักความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม กบัพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มใน
ดา้นการลดมลพิษ (Reduce) 

ตวัแปรตาม = การลดมลพิษ/ลดขยะ (Reduce) 

 
ตารางท่ี 2 แสดงน ้ าหนักความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม กบัพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มใน
ดา้นการน าวสัดุกลบัมาใชซ้ ้ า (Reuse) 

ตวัแปรตาม = การน าวสัดุกลบัมาใชซ้ ้ า (Reuse) 

 
ตารางท่ี 3 แสดงน ้ าหนักความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม กบัพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มใน
ดา้นการน าวสัดุท่ีช ารุดมาซ่อมแซมใชใ้หม่ (Repair) 

ตวัแปรตาม = การน าวสัดุท่ีช ารุดมาซ่อมแซมใชใ้หม่ (Repair) 

 

 
ตวัแปรตน้ 

B 
Unstandardized 

Coefficients 

Standard 
Error  

 

P-value 

ค่าคงท่ี 1.920 0.207 0.000 
ทศันคติท่ีมีต่อความใส่ใจส่ิงแวดลอ้มของผูอ่ื้น 0.379 0.090 0.000 
ทศันคติท่ีมีต่อความใส่ใจส่ิงแวดลอ้มของตนเอง 0.035 0.083 0.676 

R2 0.128   

 
ตวัแปรตน้ 

B 
Unstandardized 

Coefficients 

Standard 
Error  

 

P-value 

ค่าคงท่ี 1.682 0.122 0.000 
ทศันคติท่ีมีต่อความใส่ใจส่ิงแวดลอ้มของผูอ่ื้น 0.361 0.053 0.000 
ทศันคติท่ีมีต่อความใส่ใจส่ิงแวดลอ้มของตนเอง 0.186 0.049 0.000 

R2 0.421   

 
ตวัแปรตน้ 

B 
Unstandardized 

Coefficients 

Standard 
Error  

 

P-value 

ค่าคงท่ี 1.377 0.210 0.000 
ทศันคติท่ีมีต่อความใส่ใจส่ิงแวดลอ้มของผูอ่ื้น 0.332 0.092 0.000 
ทศันคติท่ีมีต่อความใส่ใจส่ิงแวดลอ้มของตนเอง 0.217 0.085 0.011 

R2 0.198   
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ตารางท่ี 4 แสดงน ้ าหนักความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม กบัพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มใน
ดา้นการน าวสัดุหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) 

ตวัแปรตาม = การน าวสัดุหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) 

 
ตารางท่ี 5 แสดงน ้ าหนักความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม กบัพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มใน
ดา้นการหลีกเล่ียงวสัดุท่ีจะสร้างปัญหาขยะ (Reject) 

ตวัแปรตาม = การหลีกเล่ียงวสัดุท่ีจะสร้างปัญหาขยะ (Reject) 

 

5. การอภปิรายผล 
ความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มนั้นสามารถส่งผลบวกต่อพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไดท้ั้งน้ีเพราะเม่ือ

ผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อการดูแลใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม ก็จะน าไปสู่พฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มได ้ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยก่อนหน้าของนลินรัตน์ ถาวรเลิศรัตน์ (2551) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจต่อ
ส่ิงแวดลอ้มกบัทศันคติและพฤติกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของผูบ้ริโภค และงานวิจยัของ มาลียมั เจ๊ะเต๊ะ (2556) ท่ี
ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนของนักเรียนชั้ นมธัยมศึกษาตอนต้น 
กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ  าเภอเมือง จงัหวดัยะลา พบว่าทศันคติท่ีมีต่อความใส่ใจส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัสูงและสามารถส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มได ้

ผลการวิเคราะห์ในงานวิจัยฉบบัน้ี ท่ีค้นพบว่า ความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มหรือทศันคติท่ีมีต่อความใส่ใจ
ส่ิงแวดลอ้ม มีผลทางบวกต่อพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มนั้น มีความสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัก่อนหนา้ ซ่ึงจาก
งานวิจัยของ Yadav และ Pathak (2016) พบว่าความตั้ งใจของผูบ้ริโภคหนุ่มสาวชาวอินเดีย ในการซ้ือสินค้าเพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้มสามารถท านายไดจ้ากทศันคติ แรงกดดนัทางสังคม การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ความใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 

 
ตวัแปรตน้ 

B 
Unstandardized 

Coefficients 

Standard 
Error  

 

P-value 

ค่าคงท่ี 1.649 0.206 0.000 
ทศันคติท่ีมีต่อความใส่ใจส่ิงแวดลอ้มของผูอ่ื้น 0.367 0.090 0.000 
ทศันคติท่ีมีต่อความใส่ใจส่ิงแวดลอ้มของตนเอง 0.173 0.083 0.038 

R2 0.199   

 
ตวัแปรตน้ 

B 
Unstandardized 

Coefficients 

Standard 
Error  

 

P-value 

ค่าคงท่ี 1.805 0.223 0.000 
ทศันคติท่ีมีต่อความใส่ใจส่ิงแวดลอ้มของผูอ่ื้น 0.488 0.097 0.000 
ทศันคติท่ีมีต่อความใส่ใจส่ิงแวดลอ้มของตนเอง -0.044 0.090 0.628 

R2 0.133   
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และความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค และ
งานวิจยัของวิภาวี กล าพบุตร (2553) พบว่า ทศันคติดา้นความห่วงใยส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย เช่นเดียวกบังานวิจยัของปุณชญา ใจภกัดี (2560) ท่ีพบว่า ผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วายท่ี
มีความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมต่อตราสินค้าเพ่ือส่ิงแวดลอ้มประเภทผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
แตกต่างกนัไป โดยผูบ้ริโภคท่ีมีความใส่ใจส่ิงแวดลอ้มสูงกว่าจะมีการตดัสินใจซ้ือตราสินคา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้มประเภท
ผลิตภณัฑดู์แลผวิมากกว่าผูท่ี้มีความใส่ใจส่ิงแวดลอ้มในระดบัปานกลาง 

นอกจากน้ี การท่ีงานวิจัยฉบบัน้ีค้นพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อมในระดับท่ีสูงข้ึน จะมี
พฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในดา้นการหลีกเล่ียงวสัดุท่ีจะสร้างปัญหาขยะ (Reject) มากยิง่ข้ึน นั้นสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของนลินรัตน์ ถาวรเลิศรัตน์ (2551) ท่ีพบว่า ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยูใ่นระดบัสูง 
ในเร่ืองของการไม่ซ้ือสินคา้หากรู้ว่าสินค้าชนิดนั้ นอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม และยงัสอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของดวงสมร ฟักสังข์ (2555) ท่ีพบว่า หัวหน้าครัวเรือนมีระดับการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอย                   
ในด้านการหลีกเล่ียงวสัดุท่ีย่อยสลายยาก (Reject) เช่นเดียวกัน แต่งานวิจัยฉบบัน้ีพบว่าพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมท่ีผูบ้ริโภคปฏิบติัมากท่ีสุดคือ พฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในด้านการน าวสัดุกลับมาใช้ซ ้ า 
(Reuse) และพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในดา้นการน าวสัดุหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ในงานวิจยัฉบบัน้ีเป็นผูท่ี้มีอายุระหว่าง 26-33 ปี และการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ซ่ึง
น่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ ท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไดดี้ในระดบัหน่ึง สอดคลอ้งกบัผลของ
งานวิจยัก่อนหนา้ของ ศรีสุวรรณ เกษมสวสัด์ิ (2553) ท่ีพบว่า พฤติกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1-3 ปี
การศึกษา 2553 มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม มีการปฏิบติัมากท่ีสุด คือ การเทเศษ
อาหารท้ิงลงถงัแยกเศษอาหาร ก่อนท้ิงลงถงัขยะ และการน าขยะรีไซเคิลมาใชป้ระโยชน์ใหม่ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในดา้นการน าวสัดุกลบัมาใชซ้ ้ า (Reuse) และดา้นการน าวสัดุหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) 
ในงานวิจยัฉบบัน้ี 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับนักการตลาด 
นกัการตลาดสามารถท่ีจะวางแผนและปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาดไดด้งัน้ี 
เน่ืองจากทศันคติท่ีมีต่อความใส่ใจส่ิงแวดลอ้มของผูอ่ื้น มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มใน

ดา้นการหลีกเล่ียงวสัดุท่ีจะสร้างปัญหาขยะ (Reject) มากท่ีสุด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ (B) เท่ากบั 0.488 รองลงมาคือ
ด้านการลดมลพิษ (Reduce) มีค่าสัมประสิทธ์ิ (B) เท่ากับ 0.379 และด้านการน าวสัดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) มีค่าสัมประสิทธ์ิ (B) เท่ากับ0.367 ตามล าดับ ดังนั้ น หากนักการตลาดต้องการท่ีจะท าการศึกษาและ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ตามพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มจึงควรเน้น หรือกระตุน้การเสริมสร้างพฤติกรรมท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในดา้นการหลีกเล่ียงวสัดุท่ีจะสร้างปัญหาขยะ (Reject) นักการตลาดอาจจะตอ้งรณรงค์ ในเร่ือง
ของการร่วมกนังดใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีไม่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม วสัดุย่อยสลายยาก รวมไปถึงวสัดุท่ีใชค้ร้ังเดียวแลว้ท้ิง 
เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก หลอดกาแฟ เป็นตน้ โดยการโฆษณาผา่นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงผูค้นไดห้ลากหลายอยา่งส่ือ
โซเชียลมีเดีย และอาจให้ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมกบักิจกรรมท่ีรณรงค ์ เกิดเป็นกระแสความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม ในส่วน
ของตวับรรจุภณัฑสิ์นคา้นกัการตลาดควรออกแบบบรรจุภณัฑสิ์นคา้ท่ีสามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้กและไม่ควรมีหีบห่อ
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หลายช้ินเพ่ือเป็นการกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคในดา้นการหลีกเล่ียงวสัดุท่ีจะสร้างปัญหาขยะ (Reject) หันมาสนใจในส่ิงท่ี
นกัการตลาดตอ้งการจะส่ือ  

ในส่วนพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มดา้นการลดมลพิษ (Reduce) หากนักการตลาดตอ้งการท่ีศึกษา
และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในด้านการลดมลพิษ 
(Reduce) ก็ควรท่ีจะตอ้งมีการรณรงค์ให้ผูบ้ริโภครับรู้ในเร่ืองของมลพิษในปัจจุบนัซ่ึงมลพิษท่ีเกิดข้ึนในทุกวนัน้ีและ
เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้คือ ฝุ่ นPM 2.5 ปัจจัยหลักท่ีท าให้เกิดฝุ่ น PM 2.5 นั้ นก็คือมลพิษทางอากาศ ผูบ้ริโภคนั้น
หลีกเล่ียงปัญหาน้ีไม่ไดแ้ต่ผูบ้ริโภคสามารถช่วยลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดด้ว้ยการปฏิบติัและมีพฤติกรรมในดา้นการลด
มลพิษเพ่ิมมากข้ึน ในส่วนของนกัการตลาดควรมีการรณรงค์ให้ลดการใชพ้ลงังานและสนับสนุนการใชร้ะบบขนส่ง
สาธารณะ หรือการเดินทางโดยใชจ้กัรยาน ซ่ึงอาจจะท าโครงการยืมจกัรยาน หรือเรียกว่า ธนาคารจกัรยานข้ึนมา  อีก
ทั้งรัฐและเอกชนควรเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าโครงการข้ึนเพ่ือช่วยนักการตลาดส่ือให้ผูบ้ริโภครับรู้ และเขา้ใจ 
จุดมุ่งหมายของการรณรงค ์ในการออกแบบผลิตภณัฑข์องสินคา้ใด ๆ นกัการตลาดควรสร้างสินคา้เป็นผลิตภณัฑช์นิด
เติม แทนการซ้ือใหม่ หรือถา้เป็นสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ก็ควรท่ีจะออกแบบให้มีความประหยดัไฟสูงเป็นตน้ 

นอกจากน้ีหากนกัการตลาดตอ้งการท่ีจะศึกษาและออกแบบหรือพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้เหมาะสมกบัผูบ้ริโภค
ท่ีมีพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มดา้นการน าวสัดุหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) ส่ิงท่ีนักการตลาดควรท า
คืออาจจะตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยการจดัท าโครงการหรือให้มีการจัดท าโครงการท่ีเน้นการลดและใช้
ประโยชน์ขยะในชุมชนโดยการตั้งธนาคารขยะหรือวสัดุเหลือใชเ้พ่ือสามารถใชเ้พ่ือน าไปท าปุ๋ยชีวภาพ ท าโครงการ
ตลาดนดัขยะรีไซเคิล สหกรณ์สินคา้รีไซเคิล หรือการบริจาคส่ิงของท่ีไม่ใชแ้ลว้เป็นตน้ มีการให้รางวลัตอบแทน ใบ
ประกาศเกียรติคุณ หรือการส่งเสริมการขาย แก่ร้านคา้ ผูป้ระกอบการท่ีสามารถลดบรรจุภณัฑฟุ่์มเฟ่ือย เช่นร้านคา้ท่ีมี
การเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แลว้น าไปใช้ประโยชน์ใหม่และส่งเสริมให้ผูจ้ดัจ  าหน่ายหรือตัวนักการตลาดเอง
อ านวยความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภคในการคดัแยกขยะส่งคืน บรรจุภณัฑท่ี์ใชห่้อหุ้มสินคา้ โดยจดัให้มีภาชนะรองรับท่ี
เหมาะสม ณ จุดขายและเปิดโอกาสให้ผูบ้ริโภคสามารถแยกบรรจุภณัฑ์ออกจากสินคา้ ณ จุดขายหรือใกลจุ้ดขายได้
โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมในด้านการน าว ัสดุกลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) เพ่ิมมากข้ึน  

 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
ตอ้งศึกษาพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมเติมและอาจจะเพ่ิมค าถามเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มให้มากข้ึน

เพราะการวิจยัในคร้ังน้ีตอ้งการรู้และเขา้ใจถึงพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 5R เท่านั้นถา้การศึกษาคร้ังต่อไป
ตอ้งเพ่ิมระดบัพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและอาจจะตอ้งลองศึกษาควบคู่ไปทั้งทศันคติและจริยธรรม 
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ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่อีิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารฟาสต์ฟู้ดเมนูไก่ทอด
ตราสินค้าแมคโดนัลของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

Attitude to Service Marketing Mix Affecting Consumer Buying Decision toward Mcdonalds’ 
Fried Chicken Menu in Bangkok 

จิรวัฒน์ ปานแดง1 
1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, E-mail: Jirawat.pandang@gmail.com 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการกบั

การตัดสินใจซ้ืออาหารฟาสฟู้ดเมนูไก่ทอดตราสินค้าแมคโดนัลของผูบ้ริโภคในกรุงเทพฯ การวิจัยน้ีเป็นวิจยัเชิง
ปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 385 คน ซ่ึงเป็นผูท่ี้เคยบริโภค
ผลิตภณัฑไ์ก่ทอดตราสินคา้แมคโดนลั และสถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 – 30 ปี 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็นพนกังานเอกชน รายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ 15,000 – 30,000 บาท และ ตวัแปรท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด และปัจจยัดา้นบุคลากร 
ค าส าคญั:ทศันคติ, การตดัสินใจซ้ือ 
 

ABSTRACT 
This research aimed to study attitude to service marketing mix and consumer buying decision toward 

Mcdonalds’  fried chicken menu in Bangkok.  This research was a qualitative research using closed- ended 
questionnaire for gathering 385 samples who consumed Mcdonalds’  fried chicken menu in Bangkok.  The statistics 
used in analyzing data were frequency, percentage, average, standard deviation, factor analysis, Pearson correlation 
coefficient, and multiple regression analysis. The results showed that most of the samples were women who were 20 
– 30 years old with bachelor degree and their occupations were Private employees whose incomes were from 15,000 
baht to 30,000 baht per month. The factors which affected consumer buying decision were product factor, price factor, 
place factor, promotion factor and people factor. 
Keywords:  attitude,  buying decision  
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1. บทน า 
     ปัจจุบนัธุรกิจร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นธุรกิจท่ีมูลค่าสูงถึง 35 ,000 ล้านบาท ซ่ึงร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด

สามารถแบ่งเป็นสัดส่วนไดด้งัน้ี 1. ไก่ทอด 2. พิซซ่า 3. แฮมเบอร์เกอร์ ประชากรชาวไทยมีการบริโภคเน้ือไก่มากถึง 
19.7 กิโลกรัม/ปี จากการบริโภคเน้ือสัตวท์ั้งหมดเฉล่ีย 30 กิโลกรัม/คน/ปี ซ่ึงถือว่าสูงกว่าการบริโภคเน้ือสัตวอ่ื์นๆ ท า
ให้โอกาสของตลาดไก่ทอดยงัมีอีกสูง ธุรกิจไก่ทอดเป็นส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุดของตลาดอาหารฟาสต์ฟู้ดโดยคิดเป็นร้อยละ 
48 (มาร์เก็ตเทียออนไลน์, 2559) ดงันั้นตลาดไก่ทอดจึงเป็นตลาดท่ีดึงดูดตราสินคา้ต่างๆ ให้เขา้มาท าการแข่งขนัเพ่ือ
พ้ืนท่ีส่วนแบ่งทางการตลาดโดยมีรายละเอียดของตราสินคา้ต่างๆ แบรนดท่ี์มีส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดไก่ทอดท่ี
สูงสุดคือ KFC (Kentucky Fried Chicken) ด้วยส่วนแบ่งท่ีร้อยละ 65 หรือคิดเป็นยอดขายอยู่ท่ี 11 ,000 ล้านบาท
(ฐานเศรษฐกิจออนไลน์, 2559) ในขณะท่ีเคเอฟซีเป็นตราสินค้าท่ีถูกจัดว่าเป็นเจ้าตลาดไก่ทอด ทางแมคโดนัลก็มี
ความสนใจท่ีจะเพ่ิมยอดขายในตลาดน้ีเช่นกนั โดยท่ีแมคโดนัลเปิดเมนูใหม่ “แมคไก่ทอดจัมโบ”้ ในช่วงเดือน 
พฤษภาคม 2559 พร้อมกบัใชง้บการตลาดถึง 50 ลา้นบาท นอกจากปรับปรุงรสชาติไก่ทอดของตวัเองให้ดีข้ึนกว่าเดิม 
แมคโดนัลยงัเลือกท่ีจะลดราคาจากเดิมขายช้ินละ 40 บาทเหลือ 37 บาท พร้อมกบัเพ่ิมเมนูชุดไก่ทอดให้หลากหลาย 
เช่น ชุดจมัโบด๊ี้ดี ราคา 69–99 บาท ชุดจมัโบสุ้ดคุม้ ราคา 129–149 บาท ชุดจมัโบเ้ต็มอ่ิม ราคา 199 บาท ชุดจมัโบจ้ดั
หนกั ราคา 259 บาท และชุดจมัโบใ้หญ่ใหญ่ ราคา 399 บาท(มาร์เก็ตเทียร์ออนไลน์, 2560)  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เ พ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ืออาหารฟาสฟู้ดเมนูไก่ทอดตราสินค้าแมคโดนัลด์ของผู ้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อตราสินค้าแมคโดนัลด์ของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการกับการตดัสินใจซ้ืออาหาร 

ฟาสฟู้ดเมนูไก่ทอดตราสินคา้แมคโดนลัด ์
 

3. การด าเนินการวจิัย 
การศึกษาวิจยัเร่ืองทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารฟาสต์

ฟู้ดเมนูไก่ทอดตราสินคา้แมคโดนลัของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร มีกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูท่ี้เคยบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้
ดเมนูไก่ทอดของตราสินคา้แมคโดนัลจ านวน 385 คน โดยมีตวัแปรต้นคือ ทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการ และตัวแปรตามคือ ตัดสินใจซ้ืออาหารฟาสต์ฟู้ดเมนูไก่ทอดตราสินค้าแมคโดนัล การวิจัยคร้ังน้ีใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) โดยเลือกจากผูท่ี้
เคยรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดเมนูไก่ทอดของตราสินค้าแมคโดนัลซ่ึงมีจ านวน 385 กลุ่มตัวอย่างและเก็บ
แบบสอบถามตามความสะดวก (Convenience Selection) โดยแจกผูท่ี้อยูใ่นเขตของห้างสรรพสินคา้ท่ีไดก้  าหนดไว ้
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4. ผลการวจิัย 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่าขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจ านวน 385 คน ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง 

อาย ุ20 – 30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 30,000 บาท 
กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ เร่ืองตราสินคา้แมคโดนัลเป็นท่ีรู้จกั ไก่ทอด
แมคโดนัลมีราคาเดียวกันทุกสาขา บริการสั่งไก่ทอดผ่านทางโทรศพัท ์การโฆษณาเมนูไก่ทอดผ่านหลายช่องทาง 
พนักงานพูดจาสุภาพ วิธีการช าระเงินท่ีหลากหลาย อุณหภูมิภายในร้านมีความเหมาะสม ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า การตดัสินใจซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบั ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นบุคลากร 

   
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) .635 .382   1.663 .097 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ .640 .097 .389 6.611 .000 
ปัจจยัดา้นราคา .276 .097 .159 2.843 .005 
ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย -.301 .102 -.155 -2.964 .003 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด .319 .097 .230 3.302 .001 
ปัจจยัดา้นบุคลากร -.164 .078 -.149 -2.109 .036 
ปัจจยัดา้นกระบวนการ -.050 .111 -.034 -.449 .654 
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ  

.078 .065 .070 1.203 .230 

 
5. การอภปิรายผล 

จากสมมุติฐานที่ 1 ที่ว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารฟาสต์ฟู้ดเมนูไก่ทอดตรา
สินคา้แมคโดนลัดข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารฟาสต์ฟู้ดเมนูไก่ทอดตราสินคา้
แมคโดนลัดข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริโภคกลุ่ม
ตวัอยา่งตดัสินใจซ้ือไก่ทอดตราสินคา้แมคโดนลัดจ์ากตราสินคา้แมคโดนลัดเ์ป็นท่ีรู้จกัและผลิตภณัฑก์็มีรูปลกัษณ์น่า
รับประทานทั้งยงัมีรสชาติอร่อยถูกปากพร้อมทั้งยงัอยู่ในภาชนะท่ีสวยงามและถูกหลกัอนามยั สอดคลอ้งกนังานวิจยั
ของ ลาวณัย ์ทวีผดุง ท่ีไดพ้บว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ในดา้นความสะอาดและรสชาติมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การใชบ้ริการร้านเคเอฟซี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

จากสมมุติฐานที่ 2 ที่ว่าปัจจยัดา้นราคามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารฟาสต์ฟู้ดเมนูไก่ทอดตราสินคา้
แมคโดนลัดข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิจัยพบว่าปัจจยัดา้นราคามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารฟาสต์ฟู้ดเมนูไก่ทอดตราสินคา้แมค
โดนลัดข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองมาจาก ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง
มีทศันคติว่าไก่ทอดมีราคาไม่แพง ราคาไม่ผนัผวนเท่ากนัทุกสาขาและมีการติดป้ายราคาท่ีชดัเจนอีกดว้ย สอดคลอ้ง
กนังานวิจยัของ นัยนันท ์ศรีสารคาม ท่ีไดพ้บว่า ราคาสินคา้ท่ีคงท่ีและมีการแจง้ให้ทราบถึงราคาท่ีชดัเจน และราคา
สินคา้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้และบริการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านเคเอฟซีของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  

จากสมมุติฐานที่ 3 ที่ว่าปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารฟาสต์ฟู้ดเมนูไก่
ทอดตราสินคา้แมคโดนลัดข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวจิัยพบว่าปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารฟาสตฟู้์ดเมนูไก่ทอดตรา
สินคา้แมคโดนลัดข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจเป็นเพราะร้านแมค
โดนัลด์มีความสะอาดและทนัสมยั ทั้งยงัมีหลายสาขาให้ไดเ้ลือกใชบ้ริการรวมถึงใชบ้ริการผ่านทางโทรศพัทไ์ดอี้ก
ด้วย สอดคล้องกันงานวิจัยของ วนิดา เศรษฐเศวต ท่ีพบว่า ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคเมนูขา้วเคเอฟซี 

จากสมมุตฐิานที ่4 ทีว่่าปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารฟาสตฟู้์ดเมนูไก่
ทอดตราสินคา้แมคโดนลัดข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบว่าปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารฟาสต์ฟู้ดเมนูไก่ทอด
ตราสินคา้แมคโดนลัดข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีเป็นเพราะร้าน
แมคโดนัลด์มีการโฆษณาผลิตภณัฑ์ไก่ทอดผ่านทางหลายช่องทางอย่างต่อเน่ืองและผลิตภณัฑ์ไก่ทอดในโฆษณามี
ความเหมือนกบัผลิตภณัฑไ์ก่ทอดในร้านแมคโดนลัด ์นอกจากน้ียงัมีพรีเซ็นเตอร์เป็นดาราอีกดว้ย  

จากสมมุติฐานที่ 5 ที่ว่าปัจจยัดา้นบุคลากร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารฟาสต์ฟู้ดเมนูไก่ทอดตรา
สินคา้แมคโดนลัดข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวจิัยพบว่าปัจจยัดา้นบุคลากรมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารฟาสตฟู้์ดเมนูไก่ทอดตราสินคา้แมค
โดนัลด์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีเป็นเพราะพนักงานพูดจา
สุภาพ เต็มใจให้บริการ มีความกระตือรือร้น มีจ านวนพนกังานจ านวนเพียงพอใจการให้บริการ และยงัสามารถอธิบาย
รายละเอียดของสินคา้ได ้สอดคลอ้งกนังานวิจยัของ จีวรรณ บุญรอด ท่ีพบว่าปัจจยัดา้นบุคคลากรหรือพนักงาน มี
ความสัมพนัธ์กบัการเลือกซ้ืออาหารฟาสตฟู้์ดแมคโดนลัด ์

จากสมมุตฐิานที ่6 ทีว่่าปัจจยัดา้นกระบวนการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารฟาสต์ฟู้ดเมนูไก่ทอดตรา
สินคา้แมคโดนลัดข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการวิจัยพบว่าปัจจยัดา้นกระบวนการไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารฟาสต์ฟู้ดเมนูไก่ทอดตรา
สินคา้แมคโดนลัดข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะร้านแมคโดนลัดย์งัมีกระบวนการช าระเงินและ
จดัส่งสินคา้ท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพมากพอ 

จากสมมุติฐานที่ 7 ที่ว่าปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
อาหารฟาสตฟู้์ดเมนูไก่ทอดตราสินคา้แมคโดนลัดข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิจัยพบว่าปัจจยัการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหาร
ฟาสต์ฟู้ดเมนูไก่ทอดตราสินคา้แมคโดนัลด์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบรรยากาศของ
ร้านและความน่าใชง้านของอุปกรณ์ในร้านยงัไม่สามารถดึงดูดลูกคา้ให้มาใชบ้ริการได  ้

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
บทสรุป 
ผลจากการทดสอบความสัมพนัธ์เก่ียวกบัทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้านอาหารแมค

โดนลัดก์บัการตดัสินใจซ้ืออาหารเมนูไก่ทอดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า การตดัสินใจซ้ือไดรั้บอิทธิพล
จากปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้น
บุคลากร  

ดงันั้น ส่ิงท่ีตราสินคา้แมคโดนัลด์ควรให้ความส าคญัคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น
สถานท่ีจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นบุคลากร ซ่ึงอิทธิพลท่ีไดรั้บจากการประมวลผลน้ี
สามารถน าไปเพ่ิมศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนัในตลาดไก่ทอดได ้

ข้อเสนอแนะ 
เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 – 30 ปีซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีให้ความส าคญัต่อ ภาพลกัษณ์ 

รูปร่าง น ้ าหนักและสุขภาพ Foster & Wadden (1994 อ้างถึงใน นภมาศ ศรีขวญั , 2547 : 2) ดังนั้ นในการท่ีจะเพ่ิม
ยอดขายกบักลุ่มดงักล่าวจึงควรใชก้ลยทุธ์การเจาะตลาดเพ่ิม Ansoff (1957 อา้งถึงใน สมเกียรติ เอ่ียมกาญจนาลยั, 2561 
: 101) ดว้ยวิธีการลดอาการท่ีไม่ดีจากการใชบ่้อยซ่ึงคือไขมนัท่ีไดม้าจากวิธีปรุงสุกดว้ยการการทอด โดยใชก้รรมวิธี
ในการปรุงสุกจากการทอดเป็นการอบกรอบ ทั้งน้ีการอบกรอบจะช่วยลดปริมาณไขมนัท่ีเกิดจากการทอดได ้ จึงท าให้
ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีสามารถบริโภคไดม้ากข้ึนโดยไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองไขมนัท่ีมาจากการทอด 

ควรท าการขยายขอบเขตงานวิจยัให้กวา้งข้ึนโดยการเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างไปยงั ต่างจังหวดัมากข้ึน เพ่ือให้
ครอบคลุมผูบ้ริโภคท่ีเคยรับประทานไก่ทอดตราสินคา้แมคโดนลัดไ์ดม้ากข้ึน  

ควรเพ่ิมเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth Interview) การสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) ให้ไดรั้บรู้ถึงขอ้มูลเชิงลึก และความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคเพ่ือจะไดน้ าเสนอส่วนประสม
ทางการตลาดบริการท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนและตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึนต่อไป 
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ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบอกต่อ ความไว้วางใจ 
และการยอมรับเทคโนโลยีต่อความต้ังใจซ้ือประกันผ่านระบบออนไลน์  

The Study of The Relationships Among Word of Mouth, Trust and  
Technology Acceptance Model (TAM) In Consumers’ Intention to Purchase Insurance Online 

นิลเนตร แก้วโรจน์ 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย E-mail:  NINNET.K@GMAIL.COM 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพ่ือ 1. ตรวจสอบโครงสร้างของการรับรู้ถึงความง่าย การรับรู้ถึงประโยชน์ 

ทศันะคติ การบอกต่อ ความไวว้างใจ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซ้ือประกนัภยัผ่านระบบออนไลน์ 2. เพ่ือ
ศึกษาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการรับรู้ถึงความง่าย และการบอกต่อ ท่ีมีต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซ้ือ
ประกนัภยัผ่านระบบออนไลน์ โดยมีการรับรู้ถึงประโยชน์ ทศันะคติต่อ และความไวว้างใจ  เป็นตวัแปรส่งผ่าน โดย
ส ารวจกลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์เคยซ้ือประกนัภยั ในเขตกรุงเทพมหานคร ก าหนดการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
สะดวก ดว้ยเคร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถามออนไลน์ จ  านวน 380 ตวัอยา่ง น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา 
มีการทดสอบสมมติฐาน โดยกรอบของการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลหลัก คือ การประเมินน ้ าหนัก
ความสัมพนัธ์ของตวัแปร ในรูปแบบของโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ  31 – 40 ปี สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย และพนกังานบริษทั ตามล าดบั โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 15 ,000 –  35,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เน่ืองจากโมเดลสมการโครงสร้างท่ีแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรในโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ จึงสามารถอธิบายอิทธิพลของตวัแปร
ต่างๆ ในโมเดลไดว้่า ผลการพิจารณาอิทธิพลระหว่างตวัแปรในโมเดลพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลระหว่างตวัแปร
ตามสมมติฐานการวิจยัมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกเส้นทาง ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง จึงสรุปได้ว่าความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรตามกรอบแนวคิดการวิจยั เป็นไปสมมติฐานทั้งส้ิน 
ดงันั้นผลลพัธ์จากการวิจยัน้ีสามารถน าไปประยกุต์ใช ้ ในการวางแผนและสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดกบักลุ่มผูท่ี้น่าจะ
ซ้ือประกนัภยั ผา่นระบบออนไลน์ได ้
ค าส าคญั: การยอมรับเทคโนโลย,ี ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม, ประกนัออนไลน ์
 

ABSTRACT 
The objectives of this study were 1) to examine the integrated model designed to predict factors such as the 

perceived ease of use, perceived usefulness, attitudes towards using, word of mouth, and trust that influence online 
insurance purchase intentions. 2 )  to study the causal relationships between perceived ease of online insurance 
purchase and word of mouth on online insurance towards behavioral intentions in online insurance purchase with 
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perceived usefulness of online insurance purchase, attitude towards insurance purchase, and trust in insurance 
purchase as mediator variables. Through convenience sampling method, data was collected from 380  samples with 
previous purchase experience of any insurance policies in Bangkok to be used for an analysis of descriptive statistics. 
The processing framework to evaluate the significance of the relationships amongst the variables involves Structural 
Equation Model (SEM) analyzed by Partial Least Square with M-Plus Program. The results indicated that most of 
them are male of 31 - 40 years of age, married status, bachelor's degree of highest education level, private business 
owners and company employees, and with average monthly income of Baht 15,000 - 35,000. The structural equation 
model that represents the relationship between those variables in the model were found to be consistent with empirical 
data. The influence of various variables in the model can be explained with influence coefficients of statistically 
significant level 0 . 05  on all paths. The hypothesis test results by structural equation model analysis concluded that 
the relationship between variables were in accordance with the conceptual framework. Therefore, the results from 
this research can be used to plan and develop marketing strategies with target customers who are likely to purchase 
insurance online. 
Keywords:  technology acceptance model, behavioral intentions, online insurance 
 
1. บทน า 

ปัจจุบนัสังคมไทยถือไดว้่าเป็นยคุของดิจิทลั ดว้ยความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีท่ีช่วยให้การติดต่อส่ือสารได้
อย่างรวดเร็ว อนัก่อให้เกิดผลในการเอ้ือประโยชน์มากมาย เช่น การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบมือถือ ซ่ึง
จากผลการส ารวจสถานภาพการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2561 ของส านกังานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์พบว่า ในปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยมีมูลค่าการซ้ือขายสินคา้ออนไลน์เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 
23.41 (ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2561) ซ่ึงท าให้หลายๆ ธุรกิจก็ปรับตวัในการเพ่ิมช่องทางการขาย
สินคา้ผ่านทางออนไลน์เพ่ือให้ตอบโจทยพ์ฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมากข้ึน หน่ึงในนั้นคือ ธุรกิจประกนัภยั  
 จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ นั้น พบว่าจากสถิติของธุรกิจประกนัในปัจจุบนัถือไดว้่าเป็นตลาดประกนั 
เป็นตลาดท่ีมีมูลค่าสูงมาก (สมาคมประกันชีวิตไทย, 2561) โดยมีรูปแบบการขายหลายๆ ช่องทาง ทั้งตัวแทน, 
นายหนา้, ธนาคาร, ไปรษณีย,์ ทางโทรศพัท,์ ลูกคา้ติดต่อโดยตรงกบับริษทั, ผา่นองคก์ร, ขายผา่นอินเตอร์เน็ต แต่จาก
สถิติปรากฏว่าการขายผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet) มีเพียงแค่ 0.10% เท่านั้นเม่ือเทียบกบัช่องทางขายทั้งหมด (คปภ., 
2560) ซ่ึงจากสถิติน้ี ยงัเป็นตวัเลขท่ีสวนทางกบัการเติบโตของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย และถึงแมว้่าตวัเลข
สัดส่วนยงัคงเล็กมาก แต่ก็ยงัมีทิศทางท่ีเติบโตข้ึนเร่ือยๆ เม่ือเทียบสถิติแบบปีต่อปี ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นท่ีมาของการวิจยั 
ท่ีผูว้ิจยัสนใจศึกษาเพ่ือหาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการกระตุ้นการขายประกันผ่านทางระบบออนไลน์ให้มากข้ึน และ
นอกจากการศึกษาในภาคธุรกิจแลว้นั้น ผูว้ิจยัไดท้  าการทบทวนงานวิจยัก่อนหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่างานวิจยัก่อนหน้า
ดา้นอิทธิพลในการซ้ือประกนัออนไลน์ยงัไม่มีแพร่หลายนัก และเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ออนไลน์ ก็ยงัไม่มีผูศึ้กษาใน
บริบทดา้นการซ้ือประกนัผ่านระบบออนไลน์ โดยทั้งน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจในการศึกษาตวัแปรหรือปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อ
การซ้ือประกนัผา่นระบบออนไลน์ โดยการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงมุ่งท าการศึกษาเก่ียวกบัความตั้งใจซ้ือ เน่ืองจากปัจจยั
ดงักล่าว ท าให้สามารถคาดการณ์พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการในอนาคตได ้(Peter & 
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Olson, 2002) และเม่ือพิจารณาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Behavioral 
Intention) ท่ีน่าสนใจคือ แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model TAM) ซ่ึงแบบจ าลองน้ี
ท่ีมีความส าคญัอยา่งมากในการให้นกัการตลาดสามารถประยกุต์ใชเ้พ่ือวางแผนกลยทุธ์การตลาดให้มีความเหมาะสม
กบัสินคา้และบริการของตน หรือเพ่ือสร้างความผูกพนักับลูกค้าได ้ (อรุโณทยั พยคัฆงพงษ์ , 2560) โดยงานวิจยัน้ี
มุ่งหวงัศึกษาในบริบทดงักล่าว เพ่ือช่วยหาปัจจยัในการเพ่ิมมูลค่าการขายประกนั ผา่นระบบออนไลน์ให้มากข้ึน สอด
รับกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั   
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
1. เพ่ือตรวจสอบโครงสร้างของการรับรู้ถึงความง่าย การบอกต่อ การรับรู้ถึงประโยชน์ ทศันคติ ความ

ไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือประกนัผา่นระบบออนไลน์  
2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการรับรู้ถึงความง่าย  และการบอกต่อ ท่ีมีต่อความตั้ งใจซ้ือ

ประกนัผา่นระบบออนไลน์ โดยมีการรับรู้ถึงประโยชน์ ทศันคติ และความไวว้างใจเป็นตวัแปรส่งผา่น 

 
วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องและความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปร  
ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับใช้เทคโนโลยี (TAM), ความตั้งใจซ้ือ ( Intention) และความไว้วางใจ 

(Trust) 
 จากการทบทวน แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งนั้น งานวิจยัน้ีมุ่งหวงัศึกษาในบริบทต่างๆ เพ่ือช่วยหาปัจจยั
ในการเพ่ิมมูลค่าการขายประกนั ผา่นระบบออนไลน์ให้มากข้ึน สอดรับกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนันั้น 
พบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมท่ีน่าสนใจคือ แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี โดย Davis, 
Bagozzi and Warshaw (1989) ไดน้ าเสนอโมเดลดงักล่าวจนไดรั้บการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดและยงัเป็นหน่ึง
ในทฤษฎีท่ีนิยมใชใ้นการอธิบายพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีของบุคคลอยา่งแพร่หลาย ซ่ึงโมเดลประกอบดว้ย
ตวัแปรและความสัมพนัธ์ตามแบบจ าลองดงัน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 1โมเดลการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model: TAM) 
 

การค้นควา้งานวิจัยก่อนหน้าท่ีเก่ียวข้อง พบว่า งานวิจัยของ Gefen, Karahanna, &W. Straub, (2003) ได้
ศึกษาเร่ือง Trust & TAM in online shopping: An Integrated Model พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึง
ความง่าย การรับรู้ถึงประโยชน์ และความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญักบั ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม  สอด
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รับกบังานวิจยัของ กรณษา แสนละเอียด, พีรภาว ์ทวีสุข และศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศากุล พบว่า การยอมรับเทคโนโลยท่ีีมี
อิทธิพลต่อแนวโน้มความตั้ งใจ ในการใช้บริการซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์ใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจากทั้งทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แสดงถึงความเป็นไปไดข้องความสัมพนัธ์ ซ่ึงสามารถน า
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวขา้งตน้มา ก าหนดเป็นสมมติฐานไดด้งัน้ี 

สมมตฐิานที ่1 : การรับรู้ถึงความง่าย (PEOU)  มีความสัมพนัธ์ต่อ การรับรู้ถึงประโยชน์ (PU) 
สมมตฐิานที ่2 : การรับรู้ถึงความง่าย (PEOU)  มีความสัมพนัธ์ต่อ ทศันคติ (ATU) 
สมมตฐิานที ่3 : การรับรู้ถึงความง่าย(PEOU) มีความสัมพนัธ์ต่อ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (BI) 
สมมตฐิานที ่4 : การรับรู้ถึงประโยชน์ (PU) มีความสัมพนัธ์ต่อ ทศันคติ (ATU) 
สมมตฐิานที ่5 : ทศันคติ (ATU) มีความสัมพนัธ์ต่อ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (BI) 
สมมตฐิานที ่6 : การรับรู้ถึงประโยชน์ (PU)  มีความสัมพนัธ์ต่อ ความไวว้างใจ (T) 
สมมตฐิานที ่7 : ทศันคติ (ATU) มีความสัมพนัธ์ต่อ ความไวว้างใจ (T) 
สมมตฐิานที ่8 : ความไวว้างใจ (T) มีความสัมพนัธ์ต่อ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (BI) 
 
ความสัมพันธ์ระหว่าง การบอกต่อ (Word-of-Mouth), การยอมรับใช้เทคโนโลย ี(TAM) และความไว้วางใจ 

(Trust) 
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีพบว่า ในกระบวนการส่ือสารแบบปากต่อปาก (WOM) ผูน้ าทางความคิด (Opinion 

Leader) คือ ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนในดา้นทศันคติ ความเช่ือ และพฤติกรรม หรืออาจกล่าวโดยง่ายในแง่ของการ
ส่ือสารว่า คือผูรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือหรือแหล่งขอ้มูลต่างๆ แลว้ผา่นต่อไปยงัคนรอบตวั ในการให้ขอ้มูลค าปรึกษา
นั้น ผูรั้บความคิดเห็น (Opinion Leader หรือ Opinion Follower) จะให้ความเช่ือถือสูง เน่ืองจากผูรั้บความคิดเห็นมี
ความเช่ือว่า ผูน้ าทางความคิด มีความรู้ ความเช่ียวชาญเร่ืองหน่ึงๆ เป็นพิเศษ หรือเป็นผูมี้ประสบการณ์ ทดลองใช้
ผลิตภณัฑน์ั้นมาแลว้ 

การค้นควา้งานวิจัยก่อนหน้าท่ีเก่ียวข้อง พบว่า  งานวิจัยของ Duan & Whinston (2008) วิจัยเร่ือง การ
เจริญเติบโตของยอดขายการตลาดแบบปากต่อปากกับสินค้าออนไลน์ พบว่า การตลาดแบบปากต่อปากบน
อินเทอร์เน็ตถูกสร้างข้ึนและเป็นวิธีการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคผา่นร้านคา้ปลีก และงานวิจยัของ 
Fan & Miao (2012) ศึกษาเร่ือง Effect of Electronic Word-of-Mouth on Consumer Purchase Intention: The Perspective 
of Gender Differences พบว่า การรับรู้ความน่าเช่ือถือการพูดแบบปากต่อปากผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต และการรับรู้
ของความน่าเช่ือถือ การพูดแบบปากต่อปากผา่นช่องทางอินเทอร์เน็ตมีผลกระทบอยา่งมีนัยส าคญัในการยอมรับและ
ความตั้งใจซ้ือ ซ่ึงสอดรับกบังานวิจยัของ พิศุทธ์ิ อุปถมัภแ์ละนิตนา ฐานิตธนกร (2557) และจากงานวิจยัของ Albarq 
(2013) ได้ศึกษาเร่ือง Measuring the Impacts of Online Word-of-Mouth on Tourists' Attitude and Intentions to Visit 
Jordan: An Empirical Study พบว่า การส่ือสารดว้ย e-WOM ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อความตั้ งใจในการเดินทาง
ของนักท่องเท่ียวและทศันคติของพวกเขาท่ีมีต่อจอร์แดน และจากงานวิจัยของ Matute, Polo-Redondo, Utrillas 
(2016) ไดศึ้กษาเร่ือง The influence of EWOM characteristics on online repurchase intention Mediating roles of trust 
and perceived usefulness พบว่า EWOM มีผลในหลายรูปแบบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อความไวว้างใจ (Trust) และ 
Perceived Usefulness ของเวบ็ไซต ์ซ่ึงในทา้ยท่ีสุดก่อให้เกิดการซ้ือซ ้ า 
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ซ่ึงจากทั้งทฤษฎีน้ีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง แสดงถึงความเป็นไปได้ของความสัมพันธ์ ซ่ึงสามารถน า
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวขา้งตน้มา ก าหนดเป็นสมมติฐานไดด้งัน้ี 

สมมตฐิานที ่9 : การบอกต่อ (WOM) มีความสัมพนัธ์ต่อ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (BI) 
สมมตฐิานที ่10 : การบอกต่อ (WOM) มีความสัมพนัธ์ต่อ ความไวว้างใจ (T) 
สมมตฐิานที ่11 : การบอกต่อ มีความสัมพนัธ์ต่อ การรับรู้ถึงประโยชน์ (PU) 
สมมตฐิานที ่12 : การบอกต่อ มีความสัมพนัธ์ต่อ ทศันคติ (ATU) 
โดยตวัแปรดงักล่าวทั้งหมดสามารถน ามาก าหนดความสัมพนัธ์ไดท้ั้งหมด 12สมมติฐาน โดยสามารถอธิบาย

โครงสร้างของกรอบแนวคิดการวิจยัไดด้งัน้ี 
 

 
 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
ส าหรับงานวิจยัฉบบัน้ีทางผูว้ิจยัใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยส ารวจกลุ่มตวัอย่างท่ีมี

ประสบการณ์เคยซ้ือประกนัภยั ในเขตกรุงเทพมหานคร ก าหนดการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก ดว้ยเคร่ืองมือการ
วิจยัเป็นแบบสอบถามออนไลน์ เน่ืองจากขอ้จ ากดัในเร่ืองเวลาการเก็บขอ้มูลงานวิจยัท่ีเป็นช่วงระยะเวลาสั้น และมี
การทดสอบแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 20 ชุดเพ่ือให้แน่ใจว่าผูต้อบแบบสอบถามเข้าใจค าถาม
แบบสอบถามอย่างแทจ้ริง หลงัจากนั้นมีการก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างของเทคนิค
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) จะพิจารณาจากจ านวนของตวัแปรสังเกตได ้ ซ่ึงสามารถก าหนดจาก
จ านวนเท่าของจ านวนค าถาม คือ 10-20 เท่าของจ านวนค าถาม (Hair, J. et al (2010) ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี มีตวัแปร
สังเกตไดท้ั้งหมด 38 ขอ้ และผูว้ิจยัใชจ้  านวน 10 เท่าในการค านวณ ดงันั้นจ านวนขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัน้ี 
คือ 380 ตวัอยา่งโดยมีการแจกแจงตวัแปรและท่ีมาของค าถาม ซ่ึงดดัแปลงค าถามมาจากรายละเอียดดงัน้ี 
 

ตารางที่ 1 การรับรู้ถึงความง่ายในการซ้ือประกันภัย (Perceived Ease-of-Use) 
Constructs Insurance Context Sources 

Perceived-Ease-Of-Use 
(PEOU) 
 

- การเรียนรู้การซ้ือประกนัภยัเป็นเร่ืองง่าย 
- การมีความเช่ียวชาญในการซ้ือประกนัภยัน้ีเป็นเร่ืองง่าย 
- โดยรวมการซ้ือประกนัภยัเป็นส่ิงท่ีง่าย 

Amin et al., (2014) 
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ตารางที่ 2 การรับรู้ถึงประโยชน์ในการซ้ือประกันภัย (Perceived Usefulness) 
Constructs Insurance Context Sources 

Perceived Usefulness (PU) - การซ้ือประกนัภยัท าใหก้ารท างานและชีวิตของฉนัง่ายข้ึน 
- การซ้ือประกนัภยัท าใหฉ้นัไดรั้บการคุม้ครองท่ีตอ้งการอย่างง่ายดาย 
- โดยทัว่ไปแลว้ การซ้ือประกนัภยัมีประโยชน ์

Amin et al., (2014) 

 

ตารางที่ 3 ทัศนะคติต่อการซ้ือประกันภัย (Attitudes Towards Using) 
Constructs Insurance Context Sources 

Attitudes 
 

- การซ้ือประกนัภยัเป็นส่ิงดี 
- การซ้ือประกนัภยั ท  าใหฉ้นัพอใจ 
- การซ้ือประกนัภยัมีอิทธิพลเชิงบวกส าหรับฉนั 
- ฉนัคิดว่าการซ้ือประกนัภยั มีค่าส าหรับฉนั 
- ฉนัคิดว่าการซ้ือประกนัภยั ก  าลงัเป็นท่ีนิยม 

Weng et al., (2018) 

 

ตารางที่ 4 การบอกต่อเกี่ยวกับการซ้ือประกันภัย (Word of Mouth) 
Constructs Insurance Context Sources 

Word of Mouth 
 

- ฉนัมกัจะอ่านรีวิวออนไลน ์เกีย่วกบัการซ้ือประกนัภยัท่ีเขียนโดยคนอ่ืน 
- ฉนัมกัจะเขียนรีวิวออนไลน ์เกีย่วกบัการซ้ือประกนัภยัท่ีฉนัซ้ือไวแ้ลว้ 
- ฉนัมกัจะอ่านรีวิวออนไลนจ์ากผูบ้ริโภค กอ่นท่ีจะซ้ือประกนัภยั 
- ฉนัเช่ือว่าการรีวิวออนไลน ์เกีย่วกบัการซ้ือประกนัภยัเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
- ฉนัเช่ือว่าการรีวิวออนไลน ์เกีย่วกบัการซ้ือประกนัภยัเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญั 
- ฉนัเช่ือว่าการรีวิวออนไลน ์เกีย่วกบัการซ้ือประกนัภยัถูกเขียนข้ึนโดยมีความรับผิดชอบ 
- หากรีวิวออนไลนเ์กีย่วกบัประกนัภยันั้นเป็นเชิงบวก ฉนัจะซ้ือประกนัภยันั้น 
- ฉนัพ่ึงพารีวิวออนไลนเ์ม่ือตอ้งการซ้ือประกนัภยั 
- รีวิวออนไลนส่์งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัของฉนัอย่างย่ิง 
- ฉนัชอบฟังค าแนะน ากอ่นการซ้ือประกนัภยั 
- ค าแนะน าของผูอ่ื้นมีความส าคญัต่อการซ้ือประกนัภยัของฉนั 

Weng et al., (2018) 

 

ตารางที่ 5 ความไว้วางใจในการซ้ือประกันภัย (Trust) 
Constructs Insurance Context Sources 

Propensity to trust  - ฉนัเช่ือว่าการซ้ือประกนัภยัเป็นส่ิงท่ีปลอดภยั 
- คนเราควรระวงัใหม้ากเม่ือจะซ้ือประกนัภยั 
- ฉนัเช่ือว่ามีความเส่ียงเล็กนอ้ยท่ีอาจมีบางอย่างผิดปกติในการซ้ือประกนัภยั 
- ฉนัเปล่ียนรหสัผ่านบญัชีออนไลน ์เช่น อีเมลหรือเฟซบุ๊กของฉนับ่อยคร้ัง 
- ฉนัอ่านนโยบายและขอ้ก  าหนดกอ่นการซ้ือประกนัภยัเสมอ 
- ฉนัเช่ือว่าบริษทัประกนัภยัจะท าในส่ิงท่ีสัญญาไว ้

Weng et al., (2018) 

Trust in internet 
technology 

- เทคโนโลยีใหม่ๆ เกีย่วกบัการซ้ือประกนัภยัมีประโยชนต่์อธุรกจิ/การงาน 
- เทคโนโลยีใหม่ๆ เกีย่วกบัการซ้ือประกนัภยัท าใหฉ้นัประทบัใจ 

Weng et al., (2018) 

Confidence in website - ฉนัท าธุรกรรมกบับริษทัประกนัภยักต่็อเม่ือมีผูรั้บรองเท่านั้น 
- ฉนัยินยอมใหข้อ้มูลส่วนตวัต่อเม่ือบริษทัประกนัภยันั้นๆ มีช่ือเสียงท่ีดี 
- ฉนัซ้ือประกนัภยัเม่ือฉนัคิดว่ามนัเป็นท่ีนิยม 

Weng et al., (2018) 
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ตารางที่ 6 ความต้ังใจเชิงพฤติกรรมในการซ้ือประกันภัย (Behavioral Intentions) 
Constructs Insurance Context Sources 

Word of mouth  - ฉนัตอ้งการพูดคุยกบัเพ่ือนและคนท่ีฉนัคุน้เคยเกีย่วกบับริษทัท่ีขายประกนัภยั Mukherjee& Nath (2007) 

Purchase intention - ฉนัตอ้งการเพ่ิมสัดส่วนการซ้ือประกนัภยัออนไลนเ์ม่ือเทียบกบัช่องทางการขายปกติ Mukherjee& Nath (2007) 
Continued interaction - หากฉนัซ้ือประกนัภยัไวแ้ลว้ ฉนัตอ้งการใชบ้ริการนั้นต่อไปอีกหกเดือนขา้งหนา้ 

- หากฉนัซ้ือประกนัภยัไวแ้ลว้ ฉนัตอ้งการใชบ้ริการนั้นต่อไปอีกหน่ึงปีขา้งหนา้ 
- หากฉนัซ้ือประกนัภยัไวแ้ลว้ ฉนัตอ้งการใชบ้ริการนั้นต่อไปในอีกสองปีขา้งหนา้ 

Mukherjee& Nath (2007) 

 
โดยเคร่ืองมือน้ีใชเ้กณฑก์ารให้คะแนนมาตรวดัระดบัความเห็นดว้ย 7 ระดบั ดงัน้ี (ไม่เห็นดว้ยมากท่ีสุด=1, 

ไม่เห็นดว้ยมาก= 2, ไม่เห็นดว้ย=3, เฉยๆ=4, เห็นดว้ย=5, เห็นดว้ยมาก=6, เห็นดว้ยมากท่ีสุด=7) 
 โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลของการศึกษาในคร้ังน้ี แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1. สถิติเชิงพรรณนา 
และ 2. สถิติเชิงอนุมานโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และ MPlus ในการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์หรือหาอิทธิพล
ระหว่างตวัแปรตน้ ตวัแปรคัน่กลาง และตวัแปรตาม หรือการทดสอบสมมติฐานโดยใชโ้มเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling: SEM) การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เป็นการ
วิเคราะห์โดยท่ีผูว้ิจยัทราบถึงความเป็นไปไดข้องความสัมพนัธ์ ท่ีอา้งอิงมาจากงานวิจยัก่อนหนา้และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย 2 อนัดบั ไดแ้ก่ 1. การตรวจสอบว่าค าถามหรือ ตวัแปรสังเกตได ้สามารถวดัตวัแปรไดห้รือไม่ 
2. การตรวจสอบความสัมพนัธ์ ระหว่างตวัแปร ทั้งตวัแปรตน้ ตวัแปรคัน่กลาง และตวัแปรตาม 
 

4. ผลการวจิัย 
ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ  31 – 40 ปี สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย และพนกังานบริษทั ตามล าดบั โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 15,000 –  35,000 บาท 

 
ผลการวเิคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
ในส่วนน้ีเป็นการด าเนินการตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 1 คือ เพ่ือตรวจสอบโครงสร้างของการรับรู้ถึง

ความง่าย การบอกต่อ การรับรู้ถึงประโยชน์ ทศันคติ ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือประกนัผ่านระบบออนไลน์ 
โดยใชก้ารวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยืนยนั เพ่ือแสดงให้เห็นว่าตวัแปรต่างๆ สามารถวดัไดจ้ากตวัแปรสังเกตไดท่ี้สร้างข้ึน
หรือไม่ การด าเนินการจะใชก้ารตรวจสอบโครงสร้างตวัแปรกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ (Empirical Data) กบักลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 316 คน การพิจารณาความสอดคลอ้งของโครงสร้างตวัแปรตามทฤษฎีกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์มีเกณฑ์ในการ
พิจารณาจากค่าสถิติดงัน้ี ค่าสถิติ 2/df เกณฑ์การพิจารณามีค่าไม่เกิน 2 หรือ 3 (ควรเข้าใกล ้0), ค่า p เกณฑมี์ค่า
มากกว่า .05, CFI เกณฑ ์มีค่ามากกว่า .95 (ควรเขา้ใกล ้1), ค่า TLI มีเกณฑมี์ค่ามากกว่า .95 (ควรเขา้ใกล ้1), RMSEA  
มีเกณฑ์มีค่าน้อยกว่า .08 (ควรเขา้ใกล ้0), ค่า SRMR มีเกณฑ์มีค่าน้อยกว่า .08 (ควรเขา้ใกล ้0)  และการตรวจสอบน้ี
ก าหนดระดบันยัส าคญัท่ี .05 
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ผลการวิเคราะห์น้ีท าให้เห็นว่าขอ้ค าถามทั้งหมดท่ีใชว้ดัตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชว้ดั
ได ้เน่ืองจากโมเดลการวดัตวัแปรทุกตวัแปรมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษทุ์กตวัแปร  
 

ผลการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) 
การวิเคราะห์ในส่วนน้ีใชเ้พ่ือตรวจสอบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของตวัแปรในกรอบแนวคิดการวิจยั โดย

ด าเนินการตามวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 2 คือ เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการรับรู้ถึงความง่ายและการ
บอกต่อ ท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ือประกนัผ่านระบบออนไลน์ โดยมีการรับรู้ถึงประโยชน์ ทศันคติ และความไวว้างใจเป็น
ตวัแปรส่งผา่น การวิเคราะห์ในส่วนน้ีใชก้ารวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) มีรายละเอียดสมมติฐานดงัน้ี 
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ภาพท่ี 9 สมมติฐานการวิจยัในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) 

 
ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง  

เส้นทางอิทธิพล b(SE) β t p ผลการทดสอบ 

H1: PEOU --> BI 0.180(0.000) .153 9.25 .000 เป็นไปตามสมมติฐาน 
H2: WOM --> BI 0.201(0.061) .175 3.51 .000 เป็นไปตามสมมติฐาน 
H3: PEOU --> PU 0.658(0.090) .719 11.80 .000 เป็นไปตามสมมติฐาน 
H4: PEOU --> ATU 0.400(0.000) .377 12.63 .000 เป็นไปตามสมมติฐาน 
H5: PU --> ATU 0.500(0.000) .431 11.59 .000 เป็นไปตามสมมติฐาน 
H6: PU --> T 0.400(0.000) .305 11.43 .000 เป็นไปตามสมมติฐาน 
H7: WOM --> ATU 0.186(0.065) .179 3.27 .001 เป็นไปตามสมมติฐาน 
H8: WOM --> T 0.252(0.079) .215 3.80 .000 เป็นไปตามสมมติฐาน 
H9: ATU --> T 0.450(0.000) .398 15.17 .000 เป็นไปตามสมมติฐาน 
H10: ATU --> BI 0.250(0.000) .226 10.83 .000 เป็นไปตามสมมติฐาน 
H11: T --> BI 0.371(0.074) .379 6.85 .000 เป็นไปตามสมมติฐาน 
H12: WOM --> PU 0.289(0.060) .324 5.77 .000 เป็นไปตามสมมติฐาน 

 p < .05 (สัมประสิทธ์ิอิทธิพลมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05) 
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ภาพที ่10 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) 
 

5. การอภปิรายผล 
จากโมเดลสมการโครงสร้างท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรในโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล

เชิงประจกัษ ์ จึงสามารถอธิบายอิทธิพลของตวัแปรต่างๆ ในโมเดล ผลการพิจารณาอิทธิพลระหว่างตวัแปรในโมเดล
พบว่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลระหว่างตัวแปรตามสมมติฐานการวิจัยมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกเส้นทาง จึง
สามารถอธิบายลกัษณะอิทธิพลของตวัแปรต่างๆ ไดด้งัน้ี 

1. การรับรู้ถึงความง่าย (PEOU) มีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้ งใจเชิงพฤติกรรม (BI) ด้วยสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพล β = .153, p = .000 ดังนั้ นผลท่ีได้จึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Gefen, Karahanna, &W. Straub, (2003) เ ร่ือง Trust & TAM in online shopping: An Integrated Model และงานวิจัย
ของ กรณษา แสนละเอียด, พีรภาว ์ทวีสุข และศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศากุล พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อ
แนวโนม้ความตั้งใจ ในการใชบ้ริการซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ของกลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์ในกรุงเทพมหานคร 

2. การบอกต่อ (WOM) มีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (BI) ดว้ยสัมประสิทธ์ิอิทธิพล β = 
.175, p = .000 ดงันั้นผลท่ีไดจึ้งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Duan & Whinston 
(2008) วิจยัเร่ือง การเจริญเติบโตของยอดขายการตลาดแบบปากต่อปากกบัสินคา้ออนไลน์  และ Fan & Miao (2012) 
ศึ ก ษ า เ ร่ื อ ง Effect of Electronic Word-of-Mouth on Consumer Purchase Intention: The Perspective of Gender 
Differences  

2 = 613.49, df = 578, p = .148, CFI = .972, TLI = .966, RMSEA = .014, SRMR = .061 
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3. การรับรู้ถึงความง่าย (PEOU) มีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ (PU) ดว้ยสัมประสิทธ์ิอิทธิพล 
β = .719, p = .000 ดงันั้นผลท่ีไดจึ้งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยขอ้ท่ี 3 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแบบจ าลองการยอมรับ
เทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model: TAM) และงานวิจยัของ David, Bagozzi and Warshaw, (1989) 

4. การรับรู้ถึงความง่าย (PEOU) มีอิทธิพลทางบวกต่อทศันคติ (ATU) ดว้ยสัมประสิทธ์ิอิทธิพล β = .377,  
p = .000 ดงันั้นผลท่ีไดจึ้งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 4 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 
(Technology Acceptance Model: TAM) และงานวิจยัของ David, Bagozzi and Warshaw, (1989) 

5. การรับรู้ถึงประโยชน์ (PU) มีอิทธิพลทางบวกต่อทศันคติ (ATU) ดว้ยสัมประสิทธ์ิอิทธิพล β = .431, p = 
.000 ดังนั้ นผลท่ีได้จึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 5 ซ่ึงสอดคล้องกับแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 
(Technology Acceptance Model: TAM) และงานวิจยัของ David, Bagozzi and Warshaw, (1989) 

6. การรับรู้ถึงประโยชน์ (PU) มีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจ (T) ดว้ยสัมประสิทธ์ิอิทธิพล β = .305,  
p = .000 ดังนั้ นผลท่ีได้จึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 6 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yudiarti and 
Puspaningrum, (2018) ไดศึ้กษาเร่ือง The role of trust as a mediation between the effect of perceived usefulness and 
perceived ease of use to interest to buy e-book  

7. การบอกต่อ (WOM) มีอิทธิพลทางบวกต่อทศันคติ (ATU) ดว้ยสัมประสิทธ์ิอิทธิพล β = .179, p = .001 
ดงันั้นผลท่ีไดจึ้งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 7 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจากงานวิจยัของ Albarq (2013) ไดศึ้กษาเร่ือง 
Measuring the Impacts of Online Word-of-Mouth on Tourists' Attitude and Intentions to Visit Jordan  

8. การบอกต่อ (WOM) มีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจ (T) ดว้ยสัมประสิทธ์ิอิทธิพล β = .215, p = .000 
ดงันั้นผลท่ีไดจึ้งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 8 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิศุทธ์ิ อุปถมัภ์ (2557) ไดศึ้กษา
เร่ือง ความไวว้างใจและลกัษณะธุรกิจผา่นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ผา่นส่ือสังคมออนไลน์  

9. ทศันคติต่อ (ATU) มีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจ (T) ดว้ยสัมประสิทธ์ิอิทธิพล β = .398, p = .000 
ดงันั้นผลท่ีไดจึ้งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 9 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Han et al (2018) ไดศึ้กษาเร่ือง 
Impact of core-product and service-encounter quality, attitude, image, trust and love on repurchase Full-service vs 
low-cost carriers in South Korea 

10. ทศันคติ (ATU) มีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (BI) ดว้ยสัมประสิทธ์ิอิทธิพล β = .226, 
p = .000 ดงันั้นผลท่ีไดจึ้งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 10 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี
(Technology Acceptance Model: TAM) และงานวิจยัของ David, Bagozzi and Warshaw, (1989) 

11. ความไวว้างใจ (T) มีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (BI) ดว้ยสัมประสิทธ์ิอิทธิพล β = 
.379, p = .000 ดงันั้นผลท่ีไดจึ้งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 11 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Mohmed, Azizan 
& Jali (2013) ศึกษาเร่ือง The Impact of Trust and Past Experience on Intention to Purchase in E-Commerce 

12. การบอกต่อ (WOM) มีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ (PU) ดว้ยสัมประสิทธ์ิอิทธิพล β = 
.324, p = .000 ดงันั้นผลท่ีไดจึ้งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยขอ้ท่ี 12 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Matute, Polo-
Redondo, Utrillas (2016 )  ได้ ศึกษา เ ร่ือ ง  The influence of EWOM characteristics on online repurchase intention 
Mediating roles of trust and perceived usefulness 
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า จากโมเดลสมการโครงสร้างท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรใน

โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ จึงสามารถอธิบายอิทธิพลของตวัแปรในโมเดลไดว้่า ความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรตามกรอบแนวคิดการวิจยั เป็นไปตามสมมติฐานทั้งส้ิน ดงันั้นผลลพัธ์จากการวิจยัน้ีสามารถน าไป
ประยกุตใ์ช ้ในการวางแผนและสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดกบักลุ่มผูท่ี้น่าจะซ้ือประกนัภยั ผา่นระบบออนไลน์ได ้

ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ (Practical Contributions) โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี ส าหรับการน าไปประยุกต์ 
คือ นกัการตลาดสามารถน าโมเดลน้ี ไปประยกุตใ์ชก้บัผูบ้ริโภคได ้โดยให้สอดรับกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค คือ  ขั้น
การรับรู้(Aware) ในท่ีน่ีสามารถประยกุตไ์ด ้คือ สามารถสร้างการรับรู้ความง่าย หรือการรับรู้ประโยชน์ของผลิตภณัฑ์
และบริการไดใ้นขั้นน้ี ท  าให้ผูบ้ริโภคเห็นถึงประโยชน์จากการใชง้าน และรับรู้ว่าการซ้ือหรือการใชง้านนั้นเป็นเร่ือง
ง่าย และขั้นดึงดูดใจ (Appeal) คือ ขั้นตอนน้ี เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเร่ืองทศันคติ ความชอบไม่ชอบในผลิตภณัฑซ่ึ์งรับรู้
มาตั้ งแต่ในช่วงขั้นแรก โดยเฉพาะในขั้นน้ีสามารถประยุกต์เร่ืองกลยุทธ์ของการบอกต่อได ้เพราะการบอกต่อมี
อิทธิพลทางบวกได ้ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดทั้งความเช่ือและความไวว้างใจซ่ึงน าไปสู่การเกิดพฤติกรรมต่างๆ ต่อไปได ้
และส าหรับขั้นท่ีเกิดพฤติกรรม คือ ขั้นสอบถาม (Ask) ขั้นลงมือท า/การตดัสินใจซ้ือ (Act) ขั้นสนับสนุน/เกิดการ
แนะน าสินค้าจากผูอ่ื้น (Advocate) โดยขั้นน้ีจะเป็นอิทธิพลท่ีไดรั้บมาจาก 2 ขั้นแรก คือ การรับรู้ ท่ีส่งผลทั้งดา้น
ทศันคติ และความไวว้างใจนั้น จะส่งผลทั้งทางตรงและทางออ้มมาสู่ขั้นตอนน้ี ในการมีพฤติกรรมตั้งใจซ้ือ การซ้ือซ ้า 
และการบอกต่อ ซ่ึงจะเห็นไดว้่าทั้งโครงสร้างของการวิจยัในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาขอ้มูลสามารถน าขอ้มูลไปประยุกต์ใชไ้ด้
จริงกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและการตลาดในปัจจุบนัได ้ 

ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) จากการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยก่อนหน้า
เก่ียวกบั แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี (Technology Acceptance Model: TAM) ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีไดรั้บการยอมรับ
ว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดและยงัเป็นหน่ึงในทฤษฎีท่ี นิยมใชใ้นการอธิบายพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยขีองบุคคล
อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในระบบสารสนเทศ และถูกประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขาวิชา เช่น คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมประยกุตก์ระบวนการทางธุรกิจ การส่ือสาร และ ซอฟตแ์วร์ ระบบ เป็นตน้ (Aggelidis & Chatzoglou, 2009) 
โดยแบบจ าลองดงักล่าวไดมี้วิวฒันาการจากผูว้ิจยัอ่ืนๆ ในบริบทและปัจจยัอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกมากมาย ท่ีผูศึ้กษาสามารถ
น าไปประยุกต์ใชแ้ละต่อยอดได ้เช่น แบบจ าลอง TAM 2 น าเสนอโดย Venkatesh และ Davis หรือทฤษฎีผสมผสาน
ระหว่าง TAM และ TPB (C-TAM-TPB) เป็นทฤษฎีท่ี Taylor และ Todde พัฒนาขยายเพ่ิมเติมทฤษฎี TAM ซ่ึง
วิวฒันาการของ TAM จากนกัวิจยัเหล่าน้ี จะช่วยให้ผูศึ้กษาวิจยัสามารถศึกษาในมิติท่ีหลากหลายและเชิงลึกได ้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป ส าหรับผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษากลุ่มตวัอยา่งให้ครอบคลุม
ทัว่ทั้งประเทศไทยมากข้ึน และควรศึกษาปัจจยั/ตวัแปรให้เจาะจงมากข้ึน เช่น การบอกต่อจากช่องทางใด Facebook, 
Twitter หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้นักการตลาดสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการวางแผนช่องทางการส่ือสารได้
แม่นย  ามากข้ึน 
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ส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ือเซร่ัมน ้ามันมะพร้าวพิณนารา 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของตวัแทนจ าหน่ายน ้ามนัเซร่ัมมะพร้าว

พิณนารา (2) วิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือเซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าวพิณนารา และ 
(3) ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัประชากรศาสตร์ของตวัแทนจ าหน่ายท่ีมีต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดของเซร่ัม
น ้ามนัมะพร้าวพิณนารา สุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีแบบเจาะจง เก็บขอ้มูล 400 ตวัอยา่งโดยแบบสอบถามออนไลน์ วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน f-test ผลการวิจยัพบว่า 1) ปัจจยัส่วนผสม
ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าวพิณนาราของกลุ่มตวัอย่างโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 2)ทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้น เพศ สถานภาพ และรายไดต่้อเดือน มีผลต่อความคิดเห็นส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเซร่ัมน ้ามนัมะพร้าวพิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ แตกต่างกนั  
ค าส าคญั:  ส่วนประสมทางการตลาด , ตวัแทนจ าหน่าย , เซร่ัมน ้ามนัมะพร้าวพิณนารา 

 

ABSTRACT 
The purposes of this research are to: (1 )  study the demographic factors of Pinnara coconut oil serum's 

distributors (2) analyse the marketing mix which affects the decision Pinnara coconut oil serum's distributors and (3) 
study different demographic factors of Pinnara coconut oil serum's distributors that affect the marketing mix of 
Pinnara coconut oil serum. The research was conducted by purposive sampling method. Online questionnaire was 
used as a tool to collect information from 400 samples. Data was analysis using descriptive statistics and test 
hypothesis using inferential statistics of f-test. The results showed that 1 )  Overall, the marketing mix affects the 
decision of respondents to buy Pinnara coconut oil serum were in a high level; 2) test of hypothesis, the demographic 
factors on genders, marital status, and income affect the marketing mix which leads them to buy Pinnara coconut oil 
serum through online channels at the different levels.   
Keywords:  Marketing mix, Distributors, Pinnara coconut oil serum    
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1. บทน า 
ในโลกปัจจุบนัสามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตไดง่้ายท าให้การท าการตลาดแบบออนไลน์เติบโตอยา่งรวดเร็ว ซ่ึง

การท าตลาดออนไลน์ (E-Commerce) นั้นมีประโยชน์กับธุรกิจเป็นอย่างมาก สามารถท าการค้าได้แบบอตัโนมติั 
สามารถเปิดขายสินคา้ไดท้ัว่โลก ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงสินคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ท าให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งตรง
จุด และท่ีส าคญัการตลาดออนไลน์จะช่วยเพ่ิมยอดขายสินคา้โดยท่ีไม่ตอ้งลงทุนมาก นอกจากนั้นยงัสามารถช่วย
อ านวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจได้อีกหลายด้าน โดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์มือถือ ซ่ึงแทบทุกคนจะมี
โทรศพัทมื์อถือเป็นของตวัเองไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผูใ้หญ่ วยัรุ่น หรือแมแ้ต่ผูสู้งอายุ จึงสามารถท่ีจะเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตได้
อย่างรวดเร็ว ดงันั้น การเลือก Mobile Advertising เขา้มาเป็นเคร่ืองมือในการท าการตลาด จึงส่งผลดีกบัการท าธุรกิจ
ในยุคน้ี ซ่ึงผลการส ารวจในปี 2562 พบว่า เทคโนโลยีดิจิตอลไดรั้บความนิยมอย่างมาก ผลการส ารวจพฤติกรรมการ
ใชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองโดยคนไทยใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียนานข้ึนเป็น 10 ชัว่โมง 5 นาที ต่อวนั เพ่ิมข้ึนจาก
ปีก่อน 3 ชั่วโมง 41 นาทีต่อวนั และพบว่า Gen Y ครองแชมป์คนท่ีใช้งานอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด โดยเฉล่ียอยู่ท่ี 7 
ชั่วโมง 12 นาทีต่อวนั ทั้งวนัท างานและวนัหยุด ในขณะท่ีกลุ่ม Gen Z และ Gen X ก็จะลดลงมา ส่วนกลุ่ม Baby 
Boomer นั้นแมว้่าจะเป็นกลุ่มท่ีใชน้อ้ยท่ีสุดแต่ก็ยงัเป็นตวัเลขท่ีไม่ไดน้อ้ย เพราะมีการใชค่้าเฉล่ียท่ี 4 ชัว่โมง 54 ต่อวนั 
ส าหรับวนัท างาน และ 4 ชัว่โมง 12 นาทีต่อวนั ส าหรับวนัหยดุ นอกจากนั้น จากการส ารวจประชากรท่ีเคยซ้ือสินค้า/
บริการทางออนไลน์ เปรียบเทียบตามปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือในรอบ 3 เดือน มีดงัน้ี 1) ดา้นปัจจยัเน่ืองจากเป็น
เร่ืองง่าย 2) มีการส่งเสริมการตลาดท่ีถูกใจ 3) ไดรั้บสินคา้สะดวก รวดเร็ว และ 4) ปัจจยัราคาถูกกว่าซ้ือผา่นหนา้ร้าน    

เซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าวเป็นส่ิงท่ีบรรพบุรุษไดบ้ริโภคและใชม้านานมีประโยชน์ต่อสุขภาพและความงามของ
มนุษย ์เซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าวบริสุทธ์ิสกดัเยน็ (Virgin Cold-Pressed Coconut Oil ) เป็นเซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าวท่ีสกดัจาก
เน้ือมะพร้าวสดโดยไม่ผ่านกระบวนการความร้อน ท่ีมีความบริสุทธ์ิสีใสเหมือน ้ า มีกล่ินหอมตามธรรมชาติของ
มะพร้าว ประกอบดว้ยกรดไขมนัท่ีอ่ิมตวัว่า 90 เปอร์เซ็นต ์มีโมเลกุลขนาดกลาง เป็นน ้ามนัจากพืชชนิดเดียวในโลกท่ี
มีกรดลอริก อยู่ในปริมาณท่ีสูงมาก คือ 48-53 เปอร์เซ็นต์ มีกรดคาปริก ท่ีช่วยส่งเสริมการท างานของกรดลอริก 
นอกจากนั้นก็ยงัมีวิตามินอีท่ีช่วยต่อตา้นอนุมูลอิสระอีกดว้ย เม่ือบริโภคเซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าวเขา้ไปในร่างกาย กรด 
ลอริกจะเปล่ียนเป็นโมโนกลีเซอร์ไรด์ท่ีมีช่ือว่าโมโนลอรินซ่ึงเป็นสารตวัเดียวกับท่ีอยู่ในน ้ านมมารดาท่ีช่วยสร้าง
ภูมิคุม้กนัให้กบัทารก ในระยะ 6 เดือนแรกท่ีร่างกายยงัไม่สร้างระบบภูมิคุม้กนั ซ่ึงเป็นสารปฏิชีวนะตามธรรมชาติ 
ช่วยฆ่าเช้ือโรคในร่างกายได ้ทั้งน้ีการแปรรูปเซร่ัมน ้ามนัมะพร้าวในประเทศไทยยงัมีการแปรรูปเพ่ือส่งออกนอ้ยเม่ือ
เทียบกบัอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ การส่งออกมะพร้าวทุกประเภทของไทย มีมูลค่าส่งออกอยูท่ี่ 1.4 หม่ืนลา้นบาท (ปี 
2560) ส่วนเซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าวบริสุทธ์ิ (Virgin Coconut Oil : VCO) มูลค่า 1.4 หม่ืนล้านบาท Coconut Authority 
“PCA” ข้ึนตรงกับส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหน้าท่ีหลักในการพฒันาอุตสาหกรรมมะพร้าวให้แข่งขันใน
ตลาดโลก รวมถึงการก าหนดนโยบาย วิจยั ปลูกและทดแทนการปลูก และเพ่ิมผลผลิตต่อไร่  

จากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัมองเห็นถึงความส าคญัของการตลาดแบบออนไลน์ (E-Commerce) และ
ความส าคญัของผลิตภณัฑ์ท่ีมีสารสกดัมาจากธรรมชาติจึงเกิดความสนใจในการศึกษาเร่ือง “ช่ือเปล่ียนเป็น "ส่วน
ประสมทางการตลาดในการซ้ือเซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าวพิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์” ซ่ึงเป็น
โอกาสแก่ผูป้ระกอบการในการพฒันารูปแบบทางการตลาดเซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าวพิณนาราให้มีการแข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีผูบ้ริโภคผา่นช่องทางออนไลน์ให้มากยิง่ข้ึน 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของตวัแทนจ าหน่ายเซร่ัมน ้ามนัมะพร้าวพิณนารา 
2.2 เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือเซร่ัมน ้ามนัมะพร้าวพิณนารา  
2.3 เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจยัประชากรศาสตร์ของตวัแทนจ าหน่ายท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดของเซร่ัมน ้ามนัมะพร้าวพิณนารา 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) มีขั้นตอนด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแทจ้ริงในการน าผลิตภณัฑเ์ซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าวพิณนาราไป
จ าหน่าย  

กลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาด
ตวัอย่างสามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochranโดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อย
ละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา , 2549, หน้า 74) ซ่ึงสูตรในการค านวณท่ีใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ี มีดงัน้ี 

n       =       P(1 – P)Z2 
        E2 

โดย n = จ านวนของขนาดกลุ่มตวัอยา่ง, P = สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้ิจยัก  าลงัสุ่ม .50, Z = ระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ีผูว้ิจยัก  าหนดไว ้Z มีค่าเท่ากบั 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 (ระดบั .05),  E = ค่าความผดิพลาดสูงสุด
ท่ีเกิดข้ึน = .05 

จากผลการค านวณพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ใชอ้ย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละโดยมี
ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และเพ่ือป้องกันความไม่สมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม รวมทั้งมีความสะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 
คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling ) เก็บข้อมูลผ่านช่องทาง
ออนไลน์กับตัวแทนจ าหน่ายท่ีเคยซ้ือสินค้าเซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าวพิณนาราท่ีมีความสะดวกและยินดีในการตอบ
แบบสอบถาม  

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบดว้ยแบบสอบถามตวัแทนจ าหน่ายสินคา้เซร่ัมน ้ ามนั
มะพร้าวพิณนารา แบ่งออกเป็น 3 ตอน รวม 24 ขอ้ค าถาม ดงัน้ี 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแบบให้เลือกตอบ จ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา สถานภาพการสมรส และรายไดต่้อเดือน 

ตอนที ่2 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเซร่ัมน ้ามนัมะพร้าวพิณนาราของตวัแทนจ าหน่าย
ผ่านช่องทางออนไลน์ มีจ  านวนขอ้ค าถาม 19 ขอ้ ใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 
ระดบั คือ มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด  โดยการศึกษาคร้ังน้ี ไดศึ้กษาระดบัความ
คิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าวพิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผ่านช่องทาง
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ออนไลน์ 4 ดา้น คือ 1) ดา้นผลิตภณัฑ์ 2) ดา้นราคา 3) ดา้นช่องทางการจัดจาหน่ายทางออนไลน์ และ 4) ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open Questionnaire) เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

3.3 การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือ 
3.3.1 การสร้างเคร่ืองมือ  1) ศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยต่างๆ เก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และ

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัคร้ังน้ี 2) น าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแบบสอบถาม จ านวนทั้งหมด 24 ขอ้ ครอบคลุม
แบบสอบถาม 3 ตอนดงักล่าวขา้งตน้ และ 3) สร้างแบบสอบถามท่ีจะใชใ้นการวิจยั  

3.3.2 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจยั 
1) การทดสอบเคร่ืองมือดา้นความเท่ียงตรง (Validity) น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเรียบร้อยแลว้ไป

ให้ผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงไดแ้ก่ อาจารยท่ี์ปรึกษา เป็นผูต้รวจสอบโครงสร้างของค าถาม และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้
เพ่ือพิจารณาดูว่าแบบสอบถามมีความเหมาะสม มีความชดัเจนตรงตามประเด็นการศึกษาและสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบั
แนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา และวตัถุประสงคข์องการศึกษาหรือไม่ 

2) การทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามไปทดลองใช ้
(try-out) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใชเ้ป้าหมายจริงแต่มีคุณลกัษณะเหมือนกบักลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 ตวัอย่าง แลว้น า
แบบสอบถามท่ีไดม้าท าการทดสอบหาค่าความสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha) อยูท่ี่ 0.5 ซ่ึงค่า
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัควรมีค่าความเช่ือมัน่ตั้ งแต่ 0.80 ข้ึนไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) ผลการ
ทดสอบพบว่า ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามตอนท่ี 2 ความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัมีค่า Cronbach’s Alpha อยูท่ี่ 0.811 และ
มีผลการทดสอบรายขอ้ Cronbach’s Alpha อยู่ระหว่าง 0.784 - 0.840 หมายความว่า แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือท่ี
สามารถน าไปใชเ้พ่ือด าเนินการวิจยัได ้  

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ผูว้ิจัยน าหนังสือจากมหาวิทยาลยัรังสิต แจ้งไปยงัตัวแทนจ าหน่ายสินคา้เซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าวผ่าน

ช่องทางออนไลน์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูล 
2. ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยการให้ตวัแทนจ าหน่ายตอบแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ดว้ย

ตนเอง รวมเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 20 วนั 
3. ผูว้ิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนว่าได้ครบตามจ านวนแบบสอบถาม

ทั้งหมด 400 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 เพ่ือน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนต่อไป 
3.5 สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 ค  าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใชค่้าสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ค่าร้อยละ (Percentage) และ ค่าความถ่ี 
(Frequency) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส และรายไดต่้อเดือน  

การวิเคราะห์ข้อมูล ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเซร่ัมน ้ ามนั
มะพร้าวพิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ จะใชส้ถิติเชิงพรรณนา โดยวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และใชเ้กณฑ์ในการแปลความหมายแบบมาตรวดัมาตรา
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ส่วนการประมาณค่าของลิเกิร์ต (Likert Scale) โดยการแปลความหมายของคะแนนความคิดเห็นและระดับการ
ตดัสินใจซ้ือ โดยดดัแปลงจากหลกัเกณฑก์ารประเมินของวิเชียร เกตุสิงห์ (2538) แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00  หมายถึง   ความคิดเห็นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49  หมายถึง  ความคิดเห็นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49  หมายถึง  ความคิดเห็นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49  หมายถึง  ความคิดเห็นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง  ความคิดเห็นระดบันอ้ยท่ีสุด 

การทดสอบสมมติฐาน ระหว่างตวัแปรตน้ท่ีเป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามกับตวัแปรตาม
ส่วนประสมทางการตลาดเซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าวพิณนาราในการซ้ือของตวัแทนจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ท าการ
วิเคราะห์ดว้ยสถิติ t-test และ F-test และเม่ือพบว่ามีความแตกต่างระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ผูว้ิจยัจะท า
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีผลต่างนยัส าคญันอ้ยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD) 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS Program) 
 

4. ผลการวจิัย 
4.1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 96.5 มีอาย ุ31-40 ปี ร้อยละ 

39.5 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 65.0 มีสถานภาพแต่งงาน ร้อยละ 59.8 และมีรายได ้10,001 – 20,000 บาท 
ร้อยละ 26.3  

4.2 ความคดิเห็นส่วนประสมทางการตลาดที่ในการซ้ือน า้มนัมะพร้าวพิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าวพิณนาราของ
ตวัแทนจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ในภาพรวมทุกดา้น พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.87 เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 3 ดา้นและความคิดเห็นระดับปานกลาง 1 ดา้น เรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นผลิตภณัฑ์ 
ตามล าดบั สรุปผลการวิจยัรายดา้น มีดงัน้ี 

1) ด้านผลิตภัณฑ์ ตัวแทนจ าหน่ายมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.34 เม่ือ
พิจารณารายขอ้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ขอ้แรก ไดด้งัน้ี แบรนด์
เซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าวพิณนารามีการบอกข้อมูลของสินค้าอย่างละเอียดน่าเช่ือถือ รองลงมาคือ สินค้าเซร่ัมน ้ ามนั
มะพร้าวพิณนารามีความครบถว้นในส่วนผสมตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ และบรรจุภณัฑสิ์นคา้เซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าวพิณ
นารามีความทนัสมยั ตามล าดบั 

2) ดา้นราคา ตวัแทนจ าหน่ายมีความคิดเห็นโดยรวมอยูร่ะดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.33 เม่ือพิจารณาราย
ขอ้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ไดด้งัน้ี ราคาสินคา้มีความ
เหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ รองลงมาคือ ราคาสินคา้มีความเหมาะสมกบัปริมาณสินคา้ และ สามารถเปรียบเทียบราคา
สินคา้ไดผ้า่นทางออนไลน์ก่อนซ้ือ ตามล าดบั 
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3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ตวัแทนจ าหน่ายมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.13 
เม่ือพิจารณารายขอ้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ระดบัมาก ระดบัปานกลาง เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ย ไดด้งัน้ี ไดรั้บสินคา้ตรงกบัในรูปท่ีเห็นทางออนไลน์ท าให้ลูกคา้มีความมัน่ใจในการซ้ือสินคา้ผา่นทางออนไลน์
เพ่ิมข้ึน รองลงมาคือ ช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีเป็นช่องทางเฟสบุค๊ (Facebook) และ ผูจ้  าหน่ายสินคา้มีความตรง
ต่อเวลาในการจดัส่งสินคา้ตามท่ีก าหนดไวใ้ห้กบัลูกคา้ และผูซ้ื้อสินคา้ไดรั้บสินคา้ท่ีสั่งซ้ือผ่านทางออนไลน์ไดต้รง
ตามเวลาท่ีก าหนด ตามล าดบั 

4) ดา้นส่งเสริมการตลาด ตวัแทนจ าหน่ายมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.69 เม่ือ
พิจารณารายขอ้ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ระดบัมาก และ ระดบัปานกลาง เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ย ไดด้งัน้ี มีการประชาสัมพนัธ์สินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์อยา่งสม ่าเสมอ เช่น การแจง้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ของ
สินคา้ดา้นสรรพคุณการใช ้เป็นตน้ รองลงมาคือ มีการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีน่าสนใจ ชวนให้ซ้ือ 
เช่น ซ้ือ 3 ขวดจดัส่งโดยไม่มีค่าใชจ่้าย และ สินคา้เซร่ัมน ้ามนัมะพร้าวพิณนารามีการท าการส่งเสริมการขายผ่านทาง
ออนไลน์อยา่งสม ่าเสมอ (เช่น ลดราคา สะสมแตม้ แลกซ้ือสินคา้) ตามล าดบั 

4.3 การทดสอบสมมตฐิานการวจิัย  
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดสมมติฐานของการวิจยัไวจ้  านวน 1 ขอ้ (มี 5 สมมติฐานยอ่ย) โดยการทดสอบ

สมมติฐานใชว้ิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย t-test กบักลุ่มตวัแปร 2 กลุ่ม และ  วิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) กับกลุ่มตัวแปร 3 กลุ่มข้ึนไป ในระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 สรุปผลการทดสอบ
สมมติฐานไดด้งัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผล
ต่อการซ้ือเซร่ัมน ้ามนัมะพร้าวพิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั 

1) สมมติฐานท่ี 1.1 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็นส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าวพิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่แตกต่าง
กนั 

ทดสอบโดยใชก้ารวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปร 2 กลุ่ม ( t-test) ความคิดเห็นในภาพรวม 
กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเซร่ัมน ้ามนัมะพร้าวพิณนารา
ของตวัแทนจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ สูงกว่าเพศชาย ทั้งน้ี เม่ือน ามาทดสอบดว้ยค่าสถิติ t-test ตามสมมติฐาน
แลว้ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มเพศ ไม่มีความแตกต่างกนั  

2) สมมติฐานท่ี 1.2 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็นส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าวพิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่แตกต่าง
กนั 

ทดสอบโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ความคิดเห็นในภาพรวม 
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีกลุ่มอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเซร่ัมน ้ ามนั
มะพร้าวพิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ แตกต่างกนั ทั้งน้ี เม่ือน ามาทดสอบดว้ยค่าสถิติ f ตาม
สมมติฐานแลว้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ียความคิดเห็นส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเซร่ัมน ้ามนัมะพร้าวพิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ อยา่งมีนยัส าคญั
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ทางสถิติท่ีระดับ .05 ผูว้ิจัยจึงน าผลไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least 
Significant Difference (LSD) พบว่า ค่าเฉล่ียความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเซร่ัมน ้ ามนั
มะพร้าวพิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
ระหว่างกลุ่มอาย ุ31-40 ปี กบักลุ่มอาย ุ41-50 ปี และกลุ่มอาย ุ31-40 ปี กบักลุ่มอาย ุ51-60 ปี ส่วนกลุ่มอายอ่ืุนๆ ไม่พบ
ความแตกต่างกนั 

3) สมมติฐานท่ี 1.3 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็น
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเซร่ัมน ้ามนัมะพร้าวพิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ 
ไม่แตกต่างกนั 

ทดสอบโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ความคิดเห็นภาพรวม กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเซร่ัม
น ้ ามนัมะพร้าวพิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ แตกต่างกนั ทั้งน้ี เม่ือน ามาทดสอบดว้ยค่าสถิติ f 
ตามสมมติฐานแลว้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ียความคิดเห็น
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเซร่ัมน ้ามนัมะพร้าวพิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูว้ิจยัจึงน าผลไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบ
แบบ Least Significant Difference (LSD) พบว่า ค่าเฉล่ียความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือ
เซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าวพิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ระหว่างกลุ่มระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี กบักลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรี และกลุ่มระดบัการศึกษา
ต ่ากว่าปริญญาตรี กบักลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาโท แต่ไม่พบความแตกต่างค่าเฉล่ียความคิดเห็นทางสถิติระหว่าง
กลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรีและกลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาโท 

4) สมมติฐานท่ี 1.4 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลด้านสถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความ
คิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าวพิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั 

ทดสอบโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ความคิดเห็นภาพรวม กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนั มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือ
เซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าวพิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ แตกต่างกนั ทั้งน้ี เม่ือน ามาทดสอบด้วย
ค่าสถิติ f ตามสมมติฐานแลว้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพการสมรสแตกต่างกนั ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ของค่าเฉล่ียความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเซร่ัมน ้ ามนั
มะพร้าวพิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์  

5) สมมติฐานท่ี 1.5 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็น
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเซร่ัมน ้ามนัมะพร้าวพิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ 
ไม่แตกต่างกนั 

ทดสอบโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ความคิดเห็นภาพรวม กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเซร่ัม
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น ้ ามนัมะพร้าวพิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ แตกต่างกนั ทั้งน้ี เม่ือน ามาทดสอบดว้ยค่าสถิติ f 
ตามสมมติฐานแลว้ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั ไม่มีความแตกต่างกนั 

   
5. การอภปิรายผล 

5.1 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าวพิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

ความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเซร่ัมน ้ามนัมะพร้าวพิณนาราของตวัแทนจ าหน่าย
ผ่านช่องทางออนไลน์ ในภาพรวมทุกดา้น มีความคิดเห็นอยู่ระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยในราย
ดา้นไดด้งัน้ี ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั สามารถ
อภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี  

เหตุผลท่ีตวัแทนจ าหน่ายมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก อาจจะเน่ืองมาจากตวัแทนจ าหน่ายมีความพึงพอใจ
ต่อสินคา้เซร่ัมน ้ามนัมะพร้าวพิณนาราในระดบัมาก อาทิ ในดา้นสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี มีราคาท่ีเหมาะสม มีช่องทางการ
จ าหน่ายท่ีเข้าถึงได้สะดวก และมีการส่งเสริมการตลาดท่ีมีความน่าสนใจ ซ่ึงผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกบั
ผลการวิจยัของ วิภาวรรณ มโนปราโมทย ์(2556) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางสังคม
ออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัส าคญัมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปุลณัช เดชมานนท ์(2556) ซ่ึงศึกษาการตดัสินใจซ้ือสินค้าผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลาจ ากดั เพ่ือช่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถน าส่ือออนไลน์ไปปรับกลยทุธ์สนบัสนุน
การเจริญเติบโตทางธุรกิจต่อไป โดยพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ทั้ง 4 ดา้น 
คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ี และส่งเสริมการขาย มีความส าคญัในระดบัมาก 

นอกจากน้ียงัพบว่าในรายดา้นนั้นตวัแทนจ าหน่ายมีความคิดเห็นในดา้น ราคา มากท่ีสุด ซ่ึงหมายถึง น่าจะ
เป็นความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ในราคาท่ีคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัคุณภาพและปริมาณของผลิตภณัฑเ์ซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าว
พิณนารา สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ธัญญพสัส์ เกตุประดิษฐ์ (2554) ซ่ึงท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัมาก
ท่ีสุดเก่ียวกบัส่วนผสมทางการตลาด คือ ดา้นสินคา้ตรงความตอ้งการ และราคาสินคา้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพของ
สินคา้ 

5.2 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั  
ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเซร่ัม

น ้ามนัมะพร้าวพิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั โดยผลการวิจยัพบว่า  
1) เพศ สถานภาพการสมรส และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความคิดเห็นส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเซร่ัมน ้ามนัมะพร้าวพิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึง
ยอมรับสมมติฐาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 1) ในกรณีปัจจยัดา้นเพศ จะพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากถึง 
96.5% เม่ือเทียบกบัเพศชายท่ีมีน้อยกว่ามาก จึงอาจจะมีความเป็นไปไดว้่า กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงจะมีความคิดเห็น
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและไม่แตกต่างกนัมาก ดังนั้น เม่ือเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มท่ีมีขนาดของกลุ่มแตกต่างกนั
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มาก จึงอาจจะท าให้ไม่พบความแตกต่างระหว่างเพศท่ีมีผลต่อความคิดเห็น 2) ดา้นสถานภาพการสมรส ซ่ึงอาจจะ
เป็นไปไดว้่า ในเพศหญิงท่ีมีสถานภาพโสด แต่งงาน หรือเป็นหมา้ย/หยา่ร้าง ก็ยงัคงมีความชอบและสนใจในเร่ืองของ
ความงามและผลิตภณัฑเ์ซร่ัมน ้ามนัมะพร้าวพิณนาราก็สามารถตอบสนองความตอ้งการอนัเป็นความชอบของตวัแทน
จ าหน่ายท่ีเป็นเพศหญิง ท าให้เพศหญิงในทุกสถานภาพจึงไม่มีความแตกต่างกนัดา้นความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาด 3) รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัอาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อการซ้ือสินคา้เซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าวพิณนารา เม่ือ
เทียบระหว่างราคากบัขนาดและคุณภาพของสินคา้ท าให้ผูมี้รายไดทุ้กกลุ่มสามารถซ้ือสินคา้ไดง่้าย ผลการวิจยัดงักล่าว 
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พนัธุ์ทิพย ์ดีประเสริฐด ารง (2559) ซ่ึงศึกษาเร่ือง “ส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ร้าน LOFT ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกพบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ร้าน LOFT และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ธัญญพสัส์ เกตุประดิษฐ์ (2554)  
ท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยผลการวิจยัพบว่า รายไดต่้อเดือน และสถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ทางอินเทอร์เน็ตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั  

2) อายุ และ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
การซ้ือเซร่ัมน ้ามนัมะพร้าวพิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ แตกต่างกนั ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน เม่ือ
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบ Least Significant Difference (LSD) พบความแตกต่าง
รายคู่ดงัน้ี 2.1) ดา้นอายุ พบว่า ค่าเฉล่ียความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเซร่ัมน ้ามนัมะพร้าว
พิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ระหว่างกลุ่ม
อาย ุ31-40 ปี กบักลุ่มอาย ุ41-50 ปี และกลุ่มอาย ุ31-40 ปี กบักลุ่มอาย ุ51-60 ปี ส่วนกลุ่มอายอ่ืุนๆ ไม่พบความแตกต่าง
กันของค่าเฉล่ียความคิดเห็นทางสถิติ 2.2) ด้านระดับการศึกษา พบว่า ค่าเฉล่ียของความคิดเห็นส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าวพิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ มีความแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 ระหว่างกลุ่มระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี กับกลุ่มระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี และกลุ่มระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี กบักลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาโท แต่ไม่พบความแตกต่าง
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นทางสถิติระหว่างกลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรีและกลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาโท  

สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
1) อายุท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าว

พิณนาราของตัวแทนจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ แตกต่างกัน โดยพบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคิดเห็น
ระหว่างกลุ่มอาย ุ31-40 ปี กบักลุ่มอายุ 41-50 ปี และกลุ่มอาย ุ31-40 ปี กบักลุ่มอาย ุ51-60 ปี ซ่ึงอาจจะเน่ืองมาจากใน
แต่ละกลุ่มอายอุาจจะพิจารณาถึงส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั เช่น ในอาย ุ31-40 ปีซ่ึงมีอายท่ีุนอ้ยกว่ากลุ่ม
อาย ุ41-50 ปี และ 51-60 ปี ซ่ึงผูท่ี้มีอายมุากกว่าอาจจะพิจารณาและให้ความส าคญักบัคุณภาพของสินคา้มากกว่า หรือ
ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกว่าอาจจะให้ความส าคญักบัดา้นราคาหรือดา้นการส่งเสริมการตลาด เช่น เร่ืองโปรโมชัน่ต่างๆ มากกว่า 
ท  าให้กลุ่มอายุท่ีแตกต่างกนัจึงมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนั ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ ธัญญพสัส์ เกตุประดิษฐ์ (2554) ซ่ึงท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ทางอินเทอร์เน็ตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ี
แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั และ
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สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชนานาถ พูลผล (2557) ซ่ึงศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใชบ้ริการของลูกคา้สลิมม่ิงพลสัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพบว่า ลูกคา้ท่ีมีอาย ุท่ีแตกต่างกนั มี
ระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการสลิมม่ิงพลสัแตกต่างกนั 

2) ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั กนั มีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเซร่ัม
น ้ามนัมะพร้าวพิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ แตกต่างกนั โดยพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มท่ีมี
ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี กบักลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรี และกลุ่มระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี กบั
กลุ่มระดับการศึกษาปริญญาโท ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองมาจาก การมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันอาจจะท าให้การให้
ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั เช่น ผูมี้การศึกษาสูงกว่า อาจจะค านึงถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
หรือ การเขา้ถึงสินคา้ออนไลน์ไดง่้าย ในขณะท่ีผูท่ี้มีการศึกษาท่ีต ากว่า อาจจะพิจารณาในเร่ือง ราคาท่ีสามารถซ้ือได ้
หรือ โปรโมชัน่การตลาดท่ีมีความน่าสนใจ เป็นตน้ ทั้งน้ีผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชนานาถ 
พูลผล (2557) ซ่ึงศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใชบ้ริการของลูกคา้สลิมม่ิงพลสัใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพบว่า ลูกคา้ท่ีมีการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีระดับการตดัสินใจใชบ้ริการสลิม
ม่ิงพลสัแตกต่างกนั 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
6.1 บทสรุป 
การวิจยั “ส่วนผสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าวพิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผา่น

ช่องทางออนไลน์” สรุปผลการวิจยัพบว่า 1) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มีสถานภาพแต่งงาน และมีรายได ้10,001 – 20,000 บาท 2) ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือ
เซร่ัมน ้ามนัมะพร้าวพิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัจากมาก
ไปน้อยดงัน้ี ดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ์ ตามล าดบั 3)วิเคราะห์
สมมติฐานปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลต่อความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าว
พิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า เพศ สถานภาพ และรายไดต่้อเดือน มีผลต่อความคิดเห็น
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเซร่ัมน ้ามนัมะพร้าวพิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ 
แตกต่างกนั 

6.2 ขอ้เสนอแนะ 
6.2.1 ขอ้เสนอแนะต่อการวางแผนและการด าเนินธุรกิจเซร่ัมน ้ามนัมะพร้าวพิณนารา 

1) จากผลการศึกษา ความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเซร่ัมน ้ามนัมะพร้าว
พิณนาราของตวัแทนจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย
รายดา้นไดด้งัน้ี ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั ดงันั้น 
เจ้าของธุรกิจและผูเ้ก่ียวข้องในด้านการก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าเซร่ัมน ้ ามนั
มะพร้าวพิณนาราจึงควรก าหนดเป็นนโยบายและแผนด าเนินการธุรกิจโดยพิจารณาถึงดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก ซ่ึง
ราคาควรจะต้องมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขนาดของสินค้า นอกจากนั้นผูเ้ก่ียวข้องควรให้ความส าคญักบั
ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาดดว้ยเช่นเดียวกนั เน่ืองจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น
มีผลต่อการซ้ือเซร่ัมน ้ามนัมะพร้าวพิณนาราในระดบัมาก 
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2) ผลการศึกษาดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ตวัแทนจ าหน่ายมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ระดบัปานกลาง 
โดยพบว่า มีขอ้ท่ีอยู่ในระดบัน้อยและน้อยท่ีสุด คือ สินคา้เซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าวพิณนารามีให้เลือกหลากหลายขนาด 
และสินเซร่ัมคา้เซร่ัมน ้ามนัมะพร้าวพิณนารามีให้เลือกหลายสูตร นัน่แสดงให้เห็นว่า เจา้ของธุรกิจและผูเ้ก่ียวขอ้งควร
พิจารณาเพ่ิมขนาดของผลิตภณัฑ์ให้มีหลากหลาย เช่น ขนาดพกพา ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ขนาดทดลองใช ้เป็นตน้ 
ทั้งน้ีเพ่ือให้ตวัแทนจ าหน่ายมีทางเลือกในการซ้ือสินคา้ในขนาดต่างๆ เพ่ิมข้ึน นอกจากนั้นยงัอาจพิจารณาถึงสูตรของ
สินคา้ท่ีมีความเป็นไปไดต่้อการพฒันาสูตรใหม่ๆ และเพ่ิมทางเลือกให้กบัตวัแทนจ าหน่ายให้มีทางเลือกต่อผลิตภัณฑ์
ท่ีชอบเพ่ิมมากข้ึน 

3) ดา้นส่งเสริมการตลาด ตวัแทนจ าหน่ายมีความคิดเห็นโดยรวมอยูร่ะดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 2 ขอ้ คือ มีการแจกของท่ีระลึก หรือของแถมในช่วงเทศกาลต่างๆ อย่าง
สม ่าเสมอ และสินคา้เซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าวพิณนารามีการส่งเสริมการขายท่ีหลากหลายรูปแบบ (เช่น ลดราคา สะสม
แตม้ แลกซ้ือสินคา้) ดงันั้น เพ่ือเพ่ิมระดบัความคิดเห็นของตวัแทนจ าหน่ายในดา้นการส่งเสริมการตลาดให้มากข้ึน 
เจา้ของธุรกิจและผูท่ี้เก่ียวขอ้งอาจจะพิจารณาด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีเป็นการแจกของท่ีระลึก หรือของแถมช่วง
เทศกาลต่างๆ หรือการส่งเสริมการขายท่ีมีหลากหลายรูปแบบผสมผสมกนั เช่น การลดราคา การสะสมแตม้ การแลก
ซ้ือสินคา้ เป็นตน้ ซ่ึงจะท าให้สามารถเพ่ิมระดบัความคิดเห็นของตวัแทนจ าหน่ายได ้

6.2.2 ขอ้เสนอแนะต่อการท าวิจยัคร้ังต่อไป 
1) ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษากลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นลูกคา้กลุ่มอ่ืนๆ หรือในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีเคยใช้

สินคา้เซร่ัมน ้ามนัมะพร้าวพิณนารา เช่น ในช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีไม่ใช่ออนไลน์ เพ่ือจะไดรั้บทราบถึงพฤติกรรม
การซ้ือสินค้าของลูกคา้กลุ่มอ่ืนๆ พ้ืนท่ีอ่ืนๆ และช่องทางการจ าหน่ายอ่ืนๆ ว่ามีความเหมือนกนัหรือแตกต่างกนั
อยา่งไรกบังานวิจยัคร้ังน้ี เพ่ือท่ีจะสามารถพฒันาและปรับปรุงสินคา้เซร่ัมน ้ามนัมะพร้าวพิณนาคาให้สามารถรองรับ
ต่อความตอ้งการและครอบคลุมทุกกลุ่มลูกคา้ได ้

2) ควรศึกษาทศันคติดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้เซร่ัมน ้ ามนั
มะพร้าวพิณนารา ในกลุ่มผูซ้ื้อสินคา้และตวัแทนจ าหน่ายท่ีเคยซ้ือและเคยใชสิ้นคา้เซร่ัมน ้ามนัมะพร้าวพิณนารา ทั้งน้ี
เพ่ือน าผลการศึกษามาวางแผนการพฒันาธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จในตลาดดา้นสินคา้เซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าวพิณนารา 
ต่อไป 

3) ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการเขา้ถึงสินคา้เซร่ัม
น ้ ามนัมะพร้าวพิณนาราของลูกคา้ท่ีเคยซ้ือและเคยใชสิ้นคา้เซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าวพิณนารา ทั้งน้ีเพ่ือน าผลการศึกษาท่ี
ไดม้าวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและพฒันาธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์เซร่ัมน ้ ามนัมะพร้าวพิณนาราให้ประสบ
ผลส าเร็จต่อไป 
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แนวทางการแก้ไขปัญหารายได้จากค่าธรรมเนียมการให้บริการในกลุ่มธุรกิจ e-Banking ของธนาคาร
ออมสินไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีธ่นาคารก าหนด 

Solutions solving e-Banking service fee did not match the target Field: Financial, Banking,  
e-Banking free  

ภัทรกร สรวิสูตร1 และ วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร2 
1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
2 อาจารยป์ระจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษา “แนวทางในการแก้ปัญหาค่าธรรมเนียมการให้บริการในกลุ่มธุรกิจ e-Banking ไม่ได้ตาม

เป้าหมายท่ีธนาคารก าหนด” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางในการแกปั้ญหารายไดค่้าธรรมเนียมการให้บริการใน
กลุ่มธุรกิจ e-Banking ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีธนาคารก าหนด เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) กบั กลุ่มผูบ้ริหารของธนาคารออม และ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการในกลุ่มธุรกิจ e-Banking ของธนาคารออม
สิน จ านวน 12 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาค่าธรรมเนียมการให้บริการในกลุ่มธุรกิจ e-Banking ไม่ไดต้ามเป้าหมาย
ท่ีธนาคารก าหนด เกิดจากสาเหตุ 4 ดา้น คือ (1) ปัญหาดา้นรายไดค่้าธรรมเนียมในกลุ่มธุรกิจ e-Banking  (2) ปัญหา
ดา้นการบริหารจดัการธุรกิจ e-Banking  (3) ปัญหาดา้นกลยทุธ์ธุรกิจ e-Banking ไดเ้ลือกแนวทางแกไ้ขท่ีเหมาะสม คือ 
การแกไ้ขปัญหาดา้นกลยทุธ์ธุรกิจ e-Banking โดยน า กลยุทธ์ทั้ง 7 ดา้น คือ กลยุทธ์ระดบัองค์กร กลยุทธ์การเติบโต 
กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ กลยทุธ์ดา้นตน้ทุน กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี กลยุทธ์การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์มาประยกุตใ์ชร่้วมกับกล
ยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีเหมาะสม ส าหรับแผนการปฏิบติังาน ซ่ึงมีแผนการปฏิบติังาน คือ (1) จดัท ากล
ยุทธ์ระดบัองค์กร โดยมุ่งเน้นการพฒันากลยุทธ์เพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดภายในตลาดเดิม (2) จดัท ากลยุทธ์ระดบั
ธุรกิจ (3) จดัท ากลยุทธ์ระดบัหน้าท่ี มุ่งเน้นกลยุทธ์เพ่ิมรูปแบบการให้บริการท่ีแตกต่างในกลุ่มธุรกิจ e-Banking กล
ยุทธ์เพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่าย กลยุทธ์การขยายตลาดสู่ต่างประเทศ กลยุทธ์ยกระดบับริการหลงัการขายให้ดีข้ึนท่ี
เหมาะสม ชดัเจน และมีประสิทธิภาพ โดยมีปัจจยัสู่ความส าเร็จ คือ (1) ตอ้งมีการวางแผนธุรกิจ และเรียนรู้พฤติกรรม
ความต้องการของผูบ้ริโภคในแต่ละกองทุน (2) ศึกษาการพัฒนาระบบการตลาดออนไลน์ บนแพลตฟอร์มท่ี
หลากหลายเพ่ือสร้างการรับรู้  (3) ศึกษาสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ (4) ศึกษาสภาพแวดลอ้มของทิศทางและแนวโนม้
การลงทุนในกองทุนจากประเทศท่ีมีความนิยมการลงทุนในกองทุน และ (5) ศึกษาปัจจยัภายนอกท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมปัจจยัความส าเร็จ และเพ่ือให้ทางธนาคารออมสินสามารถปรับตวัรับกบัสถานการณ์ท่ีไม่เป็นไปตามแผนหลกั
ได้ทันเวลา ควรด าเนินการศึกษาความต้องการของผูส้นใจใช้บริการ e-Banking เพ่ือพัฒนารูปแบบบริการท่ี
หลากหลายและตอบสนองกบัความตอ้งการของผูส้นใจใชบ้ริการ e-Banking มากข้ึน อีกทั้งวิจยัเพ่ือหาสาเหตุว่าเหตุ
ใดผูบ้ริโภคจึงไม่เกิดการใชบ้ริการซ ้ า และน าผลการวิจยัมาปรับปรุงการใชบ้ริการ e-Banking ท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนั
รายอ่ืนๆ 
ค าส าคญั:  แนวทางการแกไ้ขปัญหา, ค่าธรรมเนียมการให้บริการในกลุ่มธุรกิจ e-Banking 
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ABSTRACT 
Solutions solving e-Banking service fee did not match the target Field: Financial, Banking, e-Banking free. 

The purposes of this research were: 1) to approach to resolve the issue of fee in the business of e-Banking did not 
meet the target set by the Bank and 2) to examine and identify problems and solutions in fee income for business of 
e-Banking does not meet the target. The in-depth interview by open end question with 1) The executive officers of 
Government savings bank 2) The customers of Government savings bank in the business of e-Banking services 
Questionnaire with 100 customers of Government savings bank in the business of e-Banking services. The results of 
this study were increase its distribution channels. Expansion into overseas markets, resulting in the issue of targeting 
of fee income in the business of e-Banking appropriately. The goal is clear Line with the economic and political The 
treatment has a good customer base. A tracking of the development of digital technology or platform continuously. 
The two alternative solutions to manage business e-Banking service can be automatically differentiated from other 
competitors. There is a budget for investment in the development of human resources services and more. The structure 
and management of e-Banking business that can generate revenue from fees in the business. e-Banking of Bank more. 
The selection of the three strategic business solutions can make e-Banking offers corporate strategy. Growth Strategy 
Business strategy Strategy and tactics of previous costs. Focus on strategic combination of strategy, customer 
relationship management, strategic marketing mix provided. 
Keywords:  e-Banking fee, no fee in the business of e-Banking, solutions 
 
1. บทน า 

ปัจจุบนัท่ีปรับเปล่ียนเขา้สู่สภาวการณ์ดิจิทลัดิสรัปชัน่ (Digital Disruption) เป็นสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดจากเทคโนโลยดิีจิทลั ท  าให้เกิดรูปแบบธุรกิจ สินคา้และบริการเกิดข้ึนมาใหม่ส่งผลให้ธนาคารพาณิยช์ไทย ไดรั้บ
ผลกระทบจากผลกระทบดงักล่าว จนเกิดกระแส ดิจิทลัทรานฟอร์เมชัน่ (Digital Transformation) เขา้สู่ธุรกิจการเงิน 
เช่น E-Wallet, E-Money, Block Chain, Cloud ท่ีเข้ามาแทนท่ี อีกทั้งยงัมี Prompt Pay ท่ียกเวน้ค่าธรรมเนียมในการ
โอนเงินขา้มธนาคาร อาทิเช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
เกียรตินาคิน และธนาคารทหารไทย ต่างก็ฟรีค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการ e-Banking ซ่ึงแตกต่างจากธนาคารออม
สินท่ีมีค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการ e-Banking  และเกิดจากนโยบายของรัฐบาล เร่ือง “National e- Payment Master 
Plan” ซ่ึงเป็นการพฒันาระบบการช าระเงินให้อยู่ในรูปแบบของระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบน
โทรศพัทมื์อถือ หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และการเกิดข้ึนของตวัแทนของสถาบนัการเงิน (Banking Agent) ส่งผลให้
เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีท าให้ธนาคารตอ้งใชก้ลยุทธ์ยกเลิกค่าธรรมเนียม ซ่ึงธนาคารออมสินมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ในทุกกลุ่มและทุกระดบั และเขา้สู่ภาวการณ์แข่งขนั โดยการยกเวน้ค่าธรรมเนียม
การใชบ้ริการและธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ แบบ All Free ดว้ยการฟรีค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการถอนเงินจากตู ้
ATM ดว้ยบริการ MyMo My Card จ่ายช าระสินคา้และบริการ โอนเงินภายในธนาคารขา้มเขต ต่างธนาคาร การเติม
เงินมือถือ และฟรีบริการ PromptPayและค่าธรรมเนียมเช็คเรียกเก็บทุกประเภท จากการยกเลิกค่าธรรมเนียมการท า
ธุรกรรมผ่านช่องทาง e-Bankingส่งผลให้ธนาคารออมสิน มีรายไดค่้าธรรมเนียมไม่เป็นไปตามเป้าหมายผูว้ิจัยจึงมี
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ความสนใจศึกษา “แนวทางในการแกปั้ญหาค่าธรรมเนียมการให้บริการในกลุ่มธุรกิจ e-Banking ไม่ไดต้ามเป้าหมายท่ี
ธนาคารก าหนด” เพ่ือเสนอแนวทางการแกปั้ญหาค่าธรรมเนียมการให้บริการในกลุ่มธุรกิจ e-Banking ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีธนาคารก าหนดไดดี้ยิง่ข้ึน  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาสาเหตุของปัญหารายไดค่้าธรรมเนียมการให้บริการในกลุ่มธุรกิจ e-Banking ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายตามท่ีธนาคารก าหนด 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการแกปั้ญหารายไดค่้าธรรมเนียมการให้บริการในกลุ่มธุรกิจ e-Banking ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมายท่ีธนาคารก าหนดระบุ 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
ผูว้ิจยัใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี มีวิธีการด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 
3.1 ประชากรและวิธีการเก็บขอ้มูล 

ด าเนินการโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
สัมภาษณ์กบักลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง โดยใชว้ิธีการจดับนัทึก รวบรวมขอ้มูลทั้งหมด โดยใช ้แบบสัมภาษณ์ (interview) 
แบบค าถามปลายเปิด (Open-end questions)  กบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั จ  านวน 2 กลุ่ม จ  านวนทั้งหมด 12 ราย ดงัน้ี 

 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผูบ้ริหารของธนาคารออมสินประกอบดว้ย (1) ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารผลิตภณัฑ์ธุรกิจ
บริการและอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารออมสินจ านวน 1 คน (2) รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารผลิตภณัฑธุ์รกิจบริการและ
อิเล็กทรอนิกส์ธนาคารออมสินจ านวน 1 คน และ (3) ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจบริการและ
อิเล็กทรอนิกส์ธนาคารออมสินจ านวน 1 คน และ (4) พนักงานในฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจบริการและ
อิเล็กทรอนิกส์ จ  านวน 3 คน รวมทั้งหมด 6 คน 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการในกลุ่มธุรกิจ e-Banking ของธนาคารออมสินโดยสุ่มจากให้บริการในกลุ่ม
ธุรกิจ e-Banking ของธนาคารออมสิน จ านวนทั้งหมด 6 คน 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 
ส่วนท่ี 2 สาเหตุของปัญหารายไดค่้าธรรมเนียมการให้บริการในกลุ่มธุรกิจ e-Banking ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีธนาคารก าหนด 
ส่วนท่ี 3 แนวทางเลือกการแกไ้ขปัญหารายไดค่้าธรรมเนียมการให้บริการในกลุ่มธุรกิจ e-Banking ไม่

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีธนาคารก าหนด 
3.3 วิธีวิเคราะห์ขอ้มูล 

การวิเคราะห์ผลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการสร้างรหัส และลงรหัสขอ้มูลนั้นโดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์
เน้ือหา (Content analysis) โดยวิเคราะห์ความหมายทางภาษา (Manifest) โดยตรงของตวับทและเน้ือใน ของบท (Text) 
และวิเคราะห์ความหมายทางความรู้สึก หรือวิเคราะห์นัยท่ีแอบแฝงอยู่ (Latent) ซ่ึงจะรวมการตีความและนัยทาง
บริบท (Context) ของภาษาและผูใ้ชภ้าษาไวด้ว้ย 
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4. ผลการวจิัย 
4.1 สาเหตุของปัญหา 
สาเหตุท่ี 1 ปัญหาดา้นรายไดค่้าธรรมเนียมในกลุ่มธุรกิจ e-Banking 
สาเหตุของปัญหาดา้นรายไดค่้าธรรมเนียมในกลุ่มธุรกิจ e-Banking พบว่า (1) ปัญหาของช่องทางการจัด

จ าหน่ายทางธนาคารออมสินไดเ้ร่ิมตน้พฒันาการเปล่ียนผ่านมามุ่งเน้นการให้บริการออนไลน์เม่ือไม่เกิน 10 ปีมาน้ี 
โดยเฉพาะหลงัช่วงของการพฒันาสมาร์ทโฟนท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงท าให้มีความหลากหลายของการ
ใชง้านจากช่องทางต่างๆ มากข้ึน ซ่ึงบุคลากรของธนาคารออมสินยงัไม่มีความพร้อมเพียงพอ เน่ืองจากเทคโนโลยี
ต่างๆ เป็นของต่างประเทศเป็นหลกั ซ่ึงถือว่าต่างประเทศเป็นผูน้ าดา้นช่องทางดิจิทลัน้ี เราจึงไดเ้ป็นแต่เพียงผูต้าม
เทคโนโลยี แต่ยงัไม่สามารถพฒันาแพลตฟอร์มเป็นช่องทางหลกัของตนเองได ้(2) ปัญหาของการขยายตลาดสู่
ต่างประเทศเม่ือตลาดภายในประเทศไทยมาถึงจุดอ่ิมตัว ไม่ว่าธนาคารออมสินจะพยายามขยายตลาดแบบไหน 
แสวงหากลุ่มลูกค้าใหม่ยงัไง ก็ไม่สามารถเพ่ิมยอดขายของธนาคารออมสินให้มากข้ึนได้ (3)ปัญหาการก าหนด
เป้าหมายของรายไดค่้าธรรมเนียมไดอ้ยา่งเหมาะสมมีเป้าหมายชดัเจนของกลุ่มลูกคา้หรือบริการท่ีชดัเจน สอดคลอ้ง
กบัสภาพเศรษฐกิจและการเมืองเน่ืองจากในปัจจุบนัมีการแข่งขนัภายในบริการดิจิทลัเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะการ
แข่งขนัจากคู่แข่งท่ีเป็นทุนจากภายนอกประเทศ(4) ปัญหาของการรักษาฐานลูกคา้ท่ีดี เน่ืองจากปัจจุบนัมีความคู่แข่ง
ขนัเขา้มาในกลุ่มธุรกิจ e-Banking จ านวนมากข้ึน โดยเฉพาะต่างเป็นในรูปแบบการลดราคาค่าธรรมเนียมในอตัราท่ีต ่า 
การรักษาฐานลูกคา้เดิมและสร้างฐานลูกคา้ใหม่ จึงเป็นปัญหาท่ีธนาคารออมสินตอ้งพฒันาอยา่งต่อเน่ือง มีการเร่งรัด
พฒันาระบบและทรัพยากรบุคคลเพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าวน้ีตลอดเวลา แต่ก็ยงัถือว่าล่าชา้อยูบ่า้ง ดว้ยเพราะติดขดักบั
ระเบียบ กฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั (5) ปัญหาของการพฒันาของเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์ม
ดิจิทลัโดยเฉพาะกระแสการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วจากการใชง้านแอพพลิเคชัน่ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและภายใน
ต่างประเทศ และ (6) ปัญหาของการเปล่ียนแปลงมาท าการตลาดออนไลน์เป็นช่องทางหลกัเพ่ือให้ฝ่ายพฒันากลยุทธ์
ขององค์การนั้น สามารถท าการตลาดไดอ้ย่างเหมาะสม เพราะเกิดจากความเขา้ใจความตอ้งการของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ
อยา่งแทจ้ริง  

สาเหตุท่ี 2 ปัญหาดา้นการบริหารจดัการธุรกิจ e-Banking 
สาเหตุของปัญหาดา้นการบริหารจดัการธุรกิจ e-Banking พบว่า (1)ปัญหาของการจดัสรรงบประมาณเพ่ือ

การลงทุนในการพฒันาระบบการให้บริการ ยงัขาดการน าปัญญาประดิษฐเ์ขา้มาต่อยอดเพ่ือให้บริการกบับริการ ลูกคา้
ส่วนใหญ่จึงมีความพึงพอใจในระดับหน่ึง แต่ยงัน้อยกว่าคู่แข่งขันรายอ่ืนๆ (2) ปัญหาของการพฒันาบริการต่อ
ยอดจากบริการเดิม ยงัขาดบริการท่ีหลากหลาย เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัรายอ่ืนๆ ท่ีมีบริการท่ีหลากหลายและ
แตกต่างมากกว่าของทางธนาคารออมสิน โดยเฉพาะคู่แข่งขนันั้นมีการพฒันาต่อยอดจากบริการเดิมแต่เพ่ิมเติมช่อง
ทางการเขา้ถึง ฟังกช์ัน่การใชง้านรูปแบบใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงทางคู่แข่งขนันั้น มีทีมงานท่ีมีศกัยภาพในส่วนน้ีเป็น
พนัธมิตรในการท างาน และ (3)ปัญหาของการพฒันาโครงสร้างการบริหารจดัการธุรกิจ e-Banking ท่ีเหมาะสมเน่ือง
เพราะเราเพ่ิงมุ่งเน้นการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทลัแบบเต็มรูปแบบ จึงท าให้การพฒันาการบริหารจดัการต่างๆ 
ภายในองค์การ ยงัไม่มีประสิทธิภาพมากนัก เม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนัท่ีมีความพร้อมมากกว่าดว้ยการดึงพนัธมิตรจาก
ต่างประเทศท่ีเป็นผูน้ าในตลาด e-Banking เขา้มาร่วมงาน แต่ทางธนาคารออมสินก็มุ่งมัน่ท่ีจะวิจัยและพฒันาการ
บริหารจัดการภายใน โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างการบริหารจดัการอย่างเหมาะสมมากข้ึน เพ่ือให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลง และดึงดูดผูใ้ชบ้ริการรายใหม่ๆ เขา้มาใชบ้ริการออนไลน์มากข้ึน 
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สาเหตุท่ี 3 ปัญหาดา้นกลยทุธ์ธุรกิจ e-Banking 
สาเหตุของปัญหาดา้นกลยุทธ์ธุรกิจ e-Bankingพบว่า (1)ปัญหาของการเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดภายใน

ตลาดเดิมปัจจุบนัคู่แข่งขนัมีการกา้วน าดว้ยนวตักรรมทางเทคโนโลยท่ีีดีกว่า ซ่ึงทางเรายงัตอ้งอาศยัการศึกษาเรียนรู้ 
เพ่ือการพฒันาต่อยอดบริการของเดิม เพ่ือให้สามารถแข่งขนัไดดี้ยิ่งข้ึน เน่ืองเพราะทางธนาคารออมสินก็ไดเ้ล็งเห็น
ความส าคัญของการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด และการเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดดว้ยบริการใหม่ๆ หรือการ
พฒันาการให้บริการท่ีหลากหลายมากข้ึน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นลูกคา้เดิมและลูกคา้ใหม่ท่ี
สนใจจะเขา้มาใชบ้ริการออนไลน์มากข้ึน แต่เรายงัขาดทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปัจจุบนัอยู่ในขั้นตอนของการ
พฒันาทรัพยากรบุคคลภายในองค์การ (2)ปัญหาของรูปแบบการให้บริการท่ีแตกต่างในกลุ่มธุรกิจ e-Bankingทาง
ธนาคารออมสินยงัประสบกบัปัญหาของการพฒันาต่อยอดบริการใหม่ๆ อยูบ่า้ง แมว้่าเราจะมีบริการของเดิมท่ีมีฐาน
ลูกคา้ใชง้านอยูแ่ลว้ แต่คู่แข่งขนัเองก็มีเช่นกนั และฐานลูกคา้ของคู่แข่งขนัเองก็มีจ  านวนมากกว่าในปัจจุบนั ซ่ึงเราอยู่
ในขั้นตอนการศึกษาวิจยัเพ่ือพฒันาบริการใหม่ โดยต่อยอดจากบริการเดิม อา้งอิงจากพฤติกรรมการใชง้านของลูกคา้ 
ซ่ึงอยูใ่นขั้นตอนการพฒันาให้ตอบสนองกบัความตอ้งการดงักล่าวหากสามารถพฒันารูปแบบการให้บริการท่ีแตกต่าง
กันได้ ก็จะท าให้ปัญหาน้ีหมดไป โดยจะท าให้เกิดยอดใช้บริการเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อการได้รายได้จาก
ค่าธรรมเนียมมากข้ึนและ (3) ปัญหาของการบริการหลงัการขายปัจจุบนัเราประสบกับปัญหาของการลาออกของ
พนกังานท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะวยัรุ่นท่ีเขา้มาท างานเพียงระยะเวลาไม่นานก็ขอลาออกไป ซ่ึงเราเล็งเห็นปัญหาในจุดน้ีท่ี
ท  าให้เราจะพฒันาระบบอตัโนมติัเขา้มาช่วยงานบริการหลงัการขาย แต่การบริการหลงัการขายท่ีดี ยงัเป็นส่ิงท่ีตอ้งท า
การทดลองเพ่ือหาแนวทางท่ีถูกตอ้ง และไม่ใช่แค่ถูกตอ้งเท่านั้น แต่ทางธนาคารออมสินเองยงัตอ้งท าให้ถูกใจลูกคา้
ผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงจะตอ้งสร้างความพึงพอใจให้มากกว่าคู่แข่งขนัในตลาดเดิม เพ่ือดึงดูดยอดผูใ้ชบ้ริการท่ีมากข้ึนดว้ย 

 
4.2  แนวทางเลือกการแกไ้ขปัญหา 
แนวทางเลือกท่ี 1 การแกไ้ขปัญหาดา้นรายไดค่้าธรรมเนียมในกลุ่มธุรกิจ e-Banking 
 (1) เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ ช่องทางท่ีจะท าให้ธนาคารออมสิน และ

ผูบ้ริโภคไดม้าเจอกนั เพ่ือท าให้เกิดการใชบ้ริการ ทางธนาคารออมสิน ควรเลือกการเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายบน
เวบ็ไซตอ์อนไลน์ ส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีเนน้ความสะดวกการใชง้านผา่นสมาร์ทโฟนท่ีมีการเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต มี
การวิเคราะห์ SWOT ดงัน้ี 

 - จุดแข็ง (Strength) คือ สามารถเพ่ิมความสะดวกจากของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการผา่นสมาร์ทโฟนท่ีมีการเช่ือมต่อ
กบัอินเทอร์เน็ตไดม้ากข้ึน และจะส่งผลให้เกิดความภกัดีต่อแบรนด ์อีกทั้งไม่ตอ้งใชก้ารลงทุนมากมายเหมือนการเปิด
สาขาใหม่ 

 - จุดอ่อน (Weakness) คือ มีตน้ทุนการสร้างความภกัดีต่อแบรนดผ์า่นการเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 - โอกาส (Opportunity) คือ เพ่ิมก าไรจากค่าธรรมเนียม และสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้มากข้ึน 
 - อุปสรรค (Threat) คือ การเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายบนเว็บไซต์ออนไลน์ ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมี

ประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้งใชป้ระสบการณ์จากมืออาชีพท่ีมีความเช่ียวชาญสูง และมีผลงานเป็นท่ีปรากฏอยา่งแน่ชดั 
(2) การขยายตลาดสู่ต่างประเทศ เพราะบริการบางชนิดเป็นท่ีตอ้งการของต่างประเทศ อาจจะดว้ยเหตุผล

ท่ีว่า ประเทศนั้ นๆ ไม่สามารถผลิตบริการชนิดน้ีข้ึนมาเองได้ ต้องอาศยัการหาพนัธมิตรร่วมลงทุนจากประเทศ
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ใกลเ้คียง และในบางคร้ังบริการของธนาคารออมสินนั้นอาจจะไปตรงกบัความตอ้งการของคนต่างชาติ มากกว่าคนใน
ประเทศ มีการวิเคราะห์ SWOT ดงัน้ี 

- จุดแข็ง (Strength) คือ มีความรู้ความสามารถเพียงพอท่ีจะขยบัขยายไปต่างประเทศ อีกทั้งมีตน้ทุนต ่า  
  - จุดอ่อน (Weakness) คือ มีธนาคารท่ีให้บริการคลา้ยคลึงกนัเป็นคู่แข่งขนัจ านวนมาก 
  - โอกาส (Opportunity) คือ สร้างฐานลูกคา้เพ่ิมข้ึนไดจ้  านวนมาก 
  - อุปสรรค (Threat) คือ การให้บริการขอ้มูลตลอดเวลา เป็นส่ิงท่ีตอ้งพฒันาระบบรองรับข้ึนมา

ให้บริการ โดยเฉพาะอุปสรรคดา้นภาษาและการส่ือสารท่ีอาจจะไม่สะดวกเท่าท่ีควร 
(3) ควรส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาการก าหนดเป้าหมายของรายได้ค่าธรรมเนียมไดอ้ย่าง

เหมาะสมมีเป้าหมายชดัเจนของกลุ่มลูกคา้หรือบริการท่ีชดัเจน มีการวิเคราะห์ SWOT ดงัน้ี 
- จุดแข็ง (Strength) คือ มีความรู้เก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาการก าหนดเป้าหมายของรายไดค่้าธรรมเนียมได้

อยา่งเหมาะสม โดยมีเป้าหมายชดัเจนของกลุ่มลูกคา้หรือบริการท่ีชดัเจน 
  - จุดอ่อน (Weakness) คือ ทุนจากประเทศจีนท่ีเขา้มาแยง่ชิงส่วนแบ่ง e-Banking ภายในประเทศ

ไทย หรือจะเป็นกระแสความนิยมท่ีเพ่ิมข้ึนของ Paypal ท่ีมียอดการใชบ้ริการท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
  - โอกาส (Opportunity) คือ มีเป้าหมายชดัเจนของกลุ่มลูกคา้หรือบริการท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบั

สภาพเศรษฐกิจและการเมือง 
  - อุปสรรค (Threat) คือ การแข่งขนัจากคู่แข่งท่ีเป็นทุนจากภายนอกประเทศ 
(4) ควรส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัการรักษาฐานลูกคา้ท่ีดี เน่ืองจากปัจจุบนัมีความคู่แข่งขนัเขา้มาในกลุ่มธุรกิจ 

e-Banking จ านวนมากข้ึน โดยเฉพาะต่างเป็นในรูปแบบการลดราคาค่าธรรมเนียมในอตัราท่ีต ่า การรักษาฐานลูกคา้
เดิมและสร้างฐานลูกคา้ใหม่ จึงเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นตอ้งมีการรักษาความสัมพนัธ์ดงักล่าวท่ีดีและมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน มีการวิเคราะห์ SWOT ดงัน้ี 

- จุดแข็ง (Strength) คือ มีความรู้เก่ียวกบัการรักษาฐานลูกคา้ท่ีดี 
  - จุดอ่อน (Weakness) คือ การรักษาฐานลูกคา้เดิมและสร้างฐานลูกคา้ใหม่ทวีความส าคญัมาก

ข้ึน และการรักษาฐานลูกคา้ เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถก าหนดบริบทหรือสภาวการณ์ล่วงหนา้ได ้
  - โอกาส (Opportunity) คือ มีการรักษาความสัมพนัธ์ดงักล่าวท่ีดีและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  - อุปสรรค (Threat) คือ มีคู่แข่งขนัเขา้มาในกลุ่มธุรกิจ e-Banking จ านวนมากข้ึน โดยเฉพาะ

ต่างเป็นในรูปแบบการลดราคาค่าธรรมเนียมในอตัราท่ีต ่า 
(5) ติดตามความเคล่ือนไหวของการพฒันาของเทคโนโลยหีรือแพลตฟอร์มดิจิทลัอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะ

กระแสการใชง้านแอพพลิเคชัน่ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและภายในต่างประเทศ มีการวิเคราะห์ SWOT ดงัน้ี 
- จุดแข็ง (Strength) คือ สร้างความไดเ้ปรียบจากการติดตามความเคล่ือนไหวของการพฒันาของเทคโนโลยี

หรือแพลตฟอร์มดิจิทลัอยา่งต่อเน่ือง 
  - จุดอ่อน (Weakness) คือ มีความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยตีลอดเวลา ท าให้ตอ้งพฒันาอยา่ง

ต่อเน่ือง 
  - โอกาส (Opportunity) คือ เล็งเห็นปริมาณและแนวโน้มท่ีจะเติบโตสูงข้ึนในอนาคตของ

แพลตฟอร์มดิจิทลั 
  - อุปสรรค (Threat) คือมีคู่แข่งขนัเขา้มาในกลุ่มธุรกิจ e-Banking จ านวนมากข้ึน 
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(6) ส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัการท าการตลาดออนไลน์เป็นช่องทางหลกัเพ่ือให้ฝ่ายพฒันากลยุทธ์ขององค์การ
นั้น สามารถท าการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม เพราะเกิดจากความเขา้ใจความตอ้งการของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการอยา่งแทจ้ริง มี
การวิเคราะห์ SWOT ดงัน้ี 

- จุดแข็ง (Strength) คือ มีความรู้เก่ียวกบัการท าการตลาดออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
  - จุดอ่อน (Weakness) คือ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการมีพฤติกรรมความตอ้งการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
  - โอกาส (Opportunity) คือ สามารถท าการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม มีความเขา้ใจความตอ้งการ

ของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการอยา่งแทจ้ริง 
  - อุปสรรค (Threat) คือ การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยดีา้นดิจิทลัและการตลาดดิจิทลั ส่งผล

ต่อพฤติกรรมการใชง้านท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงไปของลูกคา้ 
 
แนวทางเลือกท่ี 2 การแกไ้ขปัญหาปัญหาดา้นการบริหารจดัการธุรกิจ e-Banking 
 (1) ควรจะบริหารจดัการโดยจดัสรรงบประมาณเพ่ือการลงทุนในการพฒันาระบบการให้บริการและพฒันา

ทรัพยากรมนุษยม์ากข้ึนโดยเฉพาะการน าปัญญาประดิษฐเ์ขา้มาต่อยอดให้บริการกบับริการท่ีทางธนาคารออมสินนั้น
มีอยู่แล้ว แต่ใช้เป็นระบบอัตโนมติัมากข้ึน ลดการใช้ทรัพยากรบุคคลท่ีท าหน้าท่ีในงานดังกล่าวให้น้อยลง เพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการ เพ่ิมประสิทธิผล เพ่ิมความพึงพอใจ และสร้างความไวว้างใจต่อการใชง้านของลูกค้า
ผูใ้ชบ้ริการให้มากข้ึน มีการวิเคราะห์ SWOT ดงัน้ี 

- จุดแข็ง (Strength) คือ  สามารถลดการใชท้รัพยากรบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีในงานดงักล่าวให้นอ้ยลง 
  - จุดอ่อน (Weakness) คือ มีงบประมาณการลงทุนพฒันาสูง 
  - โอกาส (Opportunity) คือ เป็นระบบอตัโนมติัมากข้ึน ลดการใชท้รัพยากรบุคคลท่ีท าหน้าท่ี

ในงานดงักล่าวให้นอ้ยลง 
  - อุปสรรค (Threat) คือ การลาออกของพนกังานท่ีผา่นการพฒันาและฝึกอบรมแลว้ 
(2) ควรจะบริหารจดัการโดยพฒันาบริการต่อยอดจากบริการเดิมดว้ยระบบอตัโนมติัท่ีแตกต่างจากคู่แข่งราย

อ่ืนๆ เน่ืองจากการแข่งขันในปัจจุบัน มีบริการท่ีหลากหลายอยู่แล้ว ดังนั้ นการบริหารจัดการด้วยการพัฒนา
ปัญญาประดิษฐเ์ขา้มาประยกุต์ใชก้บัการให้บริการ จึงข้ึนอยูก่บัวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งมองการณ์
ไกล โดยศึกษาจากแนวความคิดท่ีทนัสมยัจากต่างประเทศเป็นแบบอย่างของการพฒันาต่อยอด หรือมองเห็นลู่ทาง
ของการเจาะกลุ่มตลาดบริการท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนัรายอ่ืนๆ ดว้ยการน าปัญญาประดิษฐ์มาใชป้ระโยชน์ เพ่ือเพ่ิม
ยอดจ านวนผูใ้ชบ้ริการท่ีมากข้ึน อนัจะส่งผลต่อการไดร้ายไดค่้าธรรมเนียมท่ีมากข้ึน มีการวิเคราะห์ SWOT ดงัน้ี 

- จุดแข็ง (Strength) คือ เพ่ิมยอดจ านวนผูใ้ชบ้ริการท่ีมากข้ึน อนัจะส่งผลต่อการไดร้ายไดค่้าธรรมเนียมท่ี
มากข้ึน โดยพฒันาบริการต่อยอดจากบริการเดิม 

  - จุดอ่อน (Weakness) คือ คู่แข่งมีการพฒันาน าหนา้ไปก่อนแลว้ 
  - โอกาส (Opportunity) คือ มองเห็นลู่ทางของการเจาะกลุ่มตลาดบริการท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนั

รายอ่ืนๆ ดว้ยการน าปัญญาประดิษฐม์าใชป้ระโยชน์ 
  - อุปสรรค (Threat) คือ การพฒันาปัญญาประดิษฐ ์ตอ้งว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญโดยตรง มีตน้ทุนการ

พฒันาท่ีสูงในช่วงเร่ิมตน้ 
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(3) ควรจะบริหารจดัการโดยพฒันาโครงสร้างการบริหารจดัการธุรกิจ e-Banking ท่ีเหมาะสม มุ่งเน้นการ
สร้างรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจากการให้บริการในกลุ่มธุรกิจ e-Banking ของธนาคารออมสินมากข้ึน โดยมีการพฒันา
กลยุทธ์ท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอ่ืนๆ ซ่ึงการบริหารจดัการดงักล่าว ถือเป็นส่ิงส าคญัของผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบ
จะต้องมีการเล็งเห็น และเข้าใจทิศทางการแข่งขนั เพ่ือสามารถพฒันาบริการให้ตอบสนองกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี มีการวิเคราะห์ SWOT ดงัน้ี 

- จุดแข็ง (Strength) คือ มีโครงสร้างการบริหารจดัการธุรกิจ e-Banking ท่ีเหมาะสม 
  - จุดอ่อน (Weakness) คือ พฤติกรรมการใชง้านท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงไปของลูกคา้อาจส่งผลต่อ

โครงสร้างการบริหารจดัการธุรกิจท่ีตอ้งปรับเปล่ียนอยา่งเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง 
  - โอกาส (Opportunity) คือ เขา้ใจทิศทางการแข่งขนั สามารถพฒันาบริการให้ตอบสนองกบั

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี 
  - อุปสรรค (Threat) คือ การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยดีา้นดิจิทลัและการตลาดดิจิทลั ส่งผล

ต่อพฤติกรรมการใชง้านท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงไปของลูกคา้ 
 
แนวทางเลือกท่ี 3 การแกไ้ขปัญหาปัญหาดา้นกลยทุธ์ธุรกิจ e-Banking 
 (1) กลยทุธ์เพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดภายในตลาดเดิมโดยการเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดนั้นมีหลายวิธี แต่

วิธีท่ีควรจะท าคือ การเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดภายในตลาดเดิม ซ่ึงวิธีน้ีจะท าให้ไดค่้าธรรมเนียมจากกลุ่มธุรกิจ e-
Banking เพ่ิมข้ึน โดยท่ีไม่ตอ้งใชก้ารลงทุนเพ่ิมเติมอะไรมากนกั เพราะการเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดเดิมนั้นสามารถ
ท าได้โดยการใช้ทุกอย่างท่ีมีทางธนาคารออมสินมีอยู่ มาสร้างผลก าไรให้มากกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบ
อัตโนมติัหรือกลุ่มพนักงานผูใ้ห้บริการกลุ่มเดิมท่ีเคยท าให้งานประสบความส าเร็จ ซ่ึงมีประสบการณ์ในการ
ให้บริการ และมีความเช่ียวชาญในการแนะน าหรือแก้ไขปัญหาในการให้บริการ ท่ีส าคัญคือสามารถเข้าใจถึง
วตัถุประสงค์ของธุรกิจ e-Banking ของธนาคารออมสินไดน้อกจากน้ี ควรท าการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจากกลุ่ม
ลูกคา้ในปัจจุบนั ควรน าทุกส่ิงท่ีมีนั้นมาพฒันาต่อยอด ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาความสามารถของพนกังานท่ีมีอยู ่หรือ
จะเป็นการพฒันาสินคา้หรือบริการในกลุ่มธุรกิจ e-Banking ให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน เพ่ือให้ได้อยู่เหนือคู่
แข่งขนัภายในตลาด และเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดจากการไดต้ลาดของคู่แข่งขนัเพ่ิมข้ึน มีการวิเคราะห์ SWOT ดงัน้ี 

- จุดแข็ง (Strength) คือ สามารถเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดภายในตลาดเดิมได ้โดยกลุ่มพนกังานผูใ้ห้บริการ
กลุ่มเดิมท่ีเคยท าให้งานประสบความส าเร็จ ซ่ึงมีประสบการณ์ในการให้บริการ 

  - จุดอ่อน (Weakness) คือ ขาดประสบการณ์การเรียนรู้ส่ิงใหม่ตลอดเวลา และคุณลกัษณะของ
บุคลากรยงัไม่มีการพฒันาเท่าท่ีควร 

  - โอกาส (Opportunity) คือ มีประสบการณ์ในการให้บริการ 
  - อุปสรรค (Threat) คือ การแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดตอ้งใชร้ะยะเวลา จ าเป็นตอ้งพฒันา

ตวัช้ีวดัจากระยะเวลาการพฒันาท่ีชดัเจนในแต่ละช่วงของโครงการ เพ่ือประเมินความคืบหนา้อยา่งชดัเจน 
(2) กลยทุธ์เพ่ิมรูปแบบการให้บริการท่ีแตกต่างในกลุ่มธุรกิจ e-Bankingโดยการให้บริการท่ีแตกต่างในกลุ่ม

ธุรกิจ e-Banking ก็เป็นอีกหน่ึงกลยุทธ์ท่ีได้รับความนิยมส าหรับการเพ่ิมค่าธรรมเนียมจากกลุ่มธุรกิจ e-Banking 
เช่นเดียวกนั วิธีเพ่ิมการให้บริการท่ีแตกต่างในกลุ่มธุรกิจ e-Banking ก็คือการท าผลิตภณัฑใ์หม่ข้ึนมาให้สอดคลอ้งกบั
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สินคา้กบับริการท่ีทางธนาคารออมสินนั้นมีอยูแ่ลว้ แต่ตอบสนองกบัพฤติกรรมของลูกคา้เฉพาะกลุ่มไดดี้ยิ่งข้ึน หรือ
การท าสินคา้และบริการชนิดเดิมให้มีหลายขนาด หลายราคา ตามแต่ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ โดยทางธนาคาร
ออมสินจะใชป้ระโยชน์จากกลุ่มลูกคา้เก่าท่ีช่ืนชอบสินคา้ของธนาคารออมสินอยูแ่ลว้ ท  าให้เกิดความสนใจในสินคา้
ใหม่ท่ีมีความแตกต่างจากเดิม จนเกิดความตอ้งการใชบ้ริการในท่ีสุด และการเพ่ิมการให้บริการท่ีแตกต่างในกลุ่ม
ธุรกิจ e-Banking นั้น นอกจากจะสร้างผลก าไรให้แก่กิจการของธนาคารออมสินแลว้ ยงัสามารถสร้างความมัน่ใจใน
สินคา้และบริการจากกลุ่มผูบ้ริโภคได ้หรือท าให้ธนาคารออมสินสามารถแสวงหากลุ่มลูกคา้ใหม่ไดเ้ป็นอย่างดี มีการ
วิเคราะห์ SWOT ดงัน้ี 

- จุดแข็ง (Strength) คือ สร้างผลก าไรให้แก่กิจการของธนาคารออมสินแลว้ ยงัสามารถสร้างความมัน่ใจใน
สินคา้และบริการจากกลุ่มผูบ้ริโภคได ้

  - จุดอ่อน (Weakness) คือ คู่แข่งมีบริการท่ีหลากหลาย ส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดในการพฒันา
รูปแบบการให้บริการท่ีแตกต่างกนัอยา่งจ ากดั 

  - โอกาส (Opportunity) คือ มีรูปแบบการให้บริการท่ีแตกต่างในกลุ่มธุรกิจ e-Banking 
  - อุปสรรค (Threat) คือ ตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรคสู์งมาก เพ่ือให้สามารถพฒันารูปแบบการ

ให้บริการท่ีลูกคา้ตอบรับและให้การยอมรับ 
(3) กลยทุธ์ยกระดบับริการหลงัการขายให้ดีข้ึนโดยการบริการหลงัการขายนั้น เร่ิมจะเขา้มามีบทบาทส าคญั

ในการตัดสินใจใช้บริการมากข้ึน อาจจะด้วยเหตุผลท่ีว่าบริการชนิดเดียวกนันั้ นมีให้เลือกมากมายในตลาด การ
แข่งขนัในตลาดจึงสูงข้ึน ส่ิงท่ีจะท าให้ธนาคารออมสินสร้างก าไรท่ีงดงามได ้ก็หนีไม่พน้การยกระดบัการบริการหลงั
การขายให้เหนือชั้นกว่าคู่แข่งขนั เพราะผูบ้ริโภคมกัจะแสวงหาความสะดวกสบายให้กบัตวัเอง และส่ิงท่ีจะอ านวย
ความสะดวกให้ผูบ้ริโภคนั้นก็คือบริการหลงัการขาย เช่น การแจง้ผลการให้บริการให้ผูบ้ริโภคหลงัท าการท าธุรกรรม
โดยอตัโนมติั มีระบบอตัโนมติัท่ีรองรับการใชบ้ริการท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง หรือจะเป็นบริการท่ีเหมาะกบับริการของ
ร้านคา้ออนไลน์ โดยพฒันาให้เหนือชั้นกว่าคู่แข่งของธนาคารออมสินดว้ย มีการวิเคราะห์ SWOT ดงัน้ี 

- จุดแข็ง (Strength) คือ สร้างผลก าไรให้แก่กิจการของธนาคารออมสินแลว้ ยงัสามารถสร้างความมัน่ใจใน
สินคา้และบริการจากกลุ่มผูบ้ริโภคได ้

  - จุดอ่อน (Weakness) คือ คู่แข่งมีบริการท่ีหลากหลาย ส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดในการพฒันา
รูปแบบการให้บริการท่ีแตกต่างกนัอยา่งจ ากดั 

  - โอกาส (Opportunity) คือ มีกลยทุธ์ยกระดบับริการหลงัการขายให้ดีข้ึน 
  - อุปสรรค (Threat) คือ ตอ้งอาศยัคุณภาพการให้บริการท่ีสูงมาก เพ่ือให้สามารถพฒันารูปแบบ

การให้บริการท่ีลูกคา้ภกัดีต่อแบรนด์ 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ปัญหาค่าธรรมเนียมการให้บริการในกลุ่มธุรกิจ e-Banking ไม่ไดต้ามเป้าหมายท่ีธนาคารก าหนด เกิดจาก

สาเหตุ 4 ดา้น คือ (1) ปัญหาดา้นรายไดค่้าธรรมเนียมในกลุ่มธุรกิจ e-Banking  (2) ปัญหาดา้นการบริหารจดัการธุรกิจ 
e-Banking  (3) ปัญหาดา้นกลยทุธ์ธุรกิจ e-Banking ไดเ้ลือกแนวทางแกไ้ขท่ีเหมาะสม คือ การแกไ้ขปัญหาดา้นกลยทุธ์
ธุรกิจ e-Banking โดยน า กลยุทธ์ทั้ง 7 ดา้น คือ กลยุทธ์ระดบัองค์กร กลยุทธ์การเติบโต กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ กลยุทธ์
ดา้นตน้ทุน กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี กลยทุธ์การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์มาประยกุตใ์ชร่้วมกบักลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด
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บริการท่ีเหมาะสม ส าหรับแผนการปฏิบติังาน ซ่ึงมีแผนการปฏิบติังาน คือ (1) จดัท ากลยทุธ์ระดบัองคก์ร โดยมุ่งเน้น
การพฒันากลยุทธ์เพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดภายในตลาดเดิม (2) จดัท ากลยุทธ์ระดบัธุรกิจ (3) จดัท ากลยุทธ์ระดบั
หนา้ท่ี มุ่งเนน้กลยทุธ์เพ่ิมรูปแบบการให้บริการท่ีแตกต่างในกลุ่มธุรกิจ e-Banking กลยทุธ์เพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่าย 
กลยุทธ์การขยายตลาดสู่ต่างประเทศ กลยุทธ์ยกระดับบริการหลังการขายให้ดีข้ึนท่ีเหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ โดยมีปัจจัยสู่ความส าเร็จ คือ (1) ต้องมีการวางแผนธุรกิจ และเรียนรู้พฤติกรรมความต้องการของ
ผูบ้ริโภคในแต่ละกองทุน (2) ศึกษาการพฒันาระบบการตลาดออนไลน์ บนแพลตฟอร์มท่ีหลากหลายเพ่ือสร้างการ
รับรู้ (3) ศึกษาสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ (4) ศึกษาสภาพแวดลอ้มของทิศทางและแนวโน้มการลงทุนในกองทุนจาก
ประเทศท่ีมีความนิยมการลงทุนในกองทุน และ (5) ศึกษาปัจจยัภายนอกท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมปัจจยัความส าเร็จ 
และเพ่ือให้ทางธนาคารออมสินสามารถปรับตัวรับกับสถานการณ์ท่ีไม่เป็นไปตามแผนหลักได้ทันเวลา ควร
ด าเนินการศึกษาความตอ้งการของผูส้นใจใชบ้ริการ e-Banking เพ่ือพฒันารูปแบบบริการท่ีหลากหลายและตอบสนอง
กบัความตอ้งการของผูส้นใจใชบ้ริการ e-Banking มากข้ึน อีกทั้งวิจยัเพ่ือหาสาเหตุว่าเหตุใดผูบ้ริโภคจึงไม่เกิดการใช้
บริการซ ้ า และน าผลการวิจยัมาปรับปรุงการใชบ้ริการ e-Banking ท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนัรายอ่ืนๆ 
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แนวทางการแก้ไขปัญหารายได้จากค่าธรรมเนียมจากการขายกองทุนของธนาคารออมสินไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ธนาคารก าหนด 

Solutions solving fee income from the sale of bank fund did not match the target Field: 
Financial, Banking 

ธีระวัฒน์ ขวัญพงษ์ดี1 และ ประสิทธ์ิ มะหะหมัด2 
1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
2 อาจารยป์ระจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษา “แนวทางการแกไ้ขปัญหารายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจากการขายกองทุนของธนาคารออมสินไม่

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีธนาคารก าหนด” มีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหารายได้
ค่าธรรมเนียมขายกองทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ท าการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์กบัผูบ้ริหาร  พนักงาน 
และลูกคา้ธนาคารออมสิน จ านวน 11 คน ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุของปัญหา คือ 1. ปัญหาดา้นการก าหนดเป้าหมาย
ของรายได้ค่าธรรมเนียม  2.ปัญหาด้านรายได้ค่าธรรมเนียม  3. ปัญหาด้านยอดขายกองทุนท่ีธนาคารออมสิน  4.  
ปัญหาด้านการบริหารจัดการ  และ 5. ปัญหาด้านกลยุทธ์การขายกองทุน และก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ี
เหมาะสม คือ  การแกไ้ขปัญหาดา้นกลยทุธ์การขายกองทุนสามารถท าให้มีกลยทุธ์ระดบัองคก์ร กลยทุธ์การเติบโต กล
ยทุธ์ระดบัธุรกิจ กลยทุธ์ดา้นตน้ทุนและกลยุทธ์ระดบัหน้าท่ี มุ่งเนน้กลยทุธ์ผสมผสานกนัระหว่างกลยุทธ์การบริหาร
ลูกค้าสัมพนัธ์กบักลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีเหมาะสม โดยใช้งบประมาณ 2 ,000,000 บาท มีข้อดี คือ 
สามารถท าให้เกิดระบบอตัโนมติั โครงสร้างรายไดแ้ละรายจ่ายท่ีเหมาะสม มีงบประมาณเพ่ือการลงทุนในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยม์ากข้ึน และโครงสร้างการบริหารจดัการการขายกองทุนของธนาคารออมสินท่ีสอดคลอ้งกบับริบท
แต่ละสาขา และขอ้เสีย คือ จะท าให้เกิดลงทุนดา้นงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งความเปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรม
ของผูส้นใจลงทุนในกองทุนอาจจะเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงมีปัจจยัแห่งความส าเร็จ คือ ตอ้งมีการวางแผนธุรกิจ และเรียนรู้
พฤติกรรมความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละกองทุน ศึกษาการพฒันาระบบการตลาดออนไลน์ บนแพลตฟอร์มท่ี
หลากหลายเพ่ือสร้างการรับรู้ สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ สภาพแวดลอ้มของทิศทางและแนวโนม้การลงทุนในกองทุน
จากประเทศท่ีมีความนิยมการลงทุนในกองทุน และปัจจยัภายนอกท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม 
ค าส าคญั:  แนวทางการแกไ้ขปัญหา, รายไดจ้ากค่าธรรมเนียม, กองทุนของธนาคารออมสิน 

 

ABSTRACT 
Solutions solving fee income from the sale of bank fund did not match the target Field: Financial, Banking. 

The purposes of this research were: 1) to resolve the issue of fee income from the sale of bank mutual funds did not 
meet the target set by the Bank and 2) to examine and identify problems and solutions to meet Bank mutual fund fee 
income target. The interviewing sample groups were 1) The executive officers of Government savings bank 2) The 
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customers of Government savings bank fund. The results of this study were presented as guidelines for the chosen 
alternative: (1) to fix the targeting of fee income that cause problems in the targeting of fee income properly. (2) to 
fix the fees that can result in sales growth fund. A comparison of the advantages or disadvantages of investing in 
mutual funds is clear. And appropriate ways of creating a better understanding of the present. (3) to improve the sales 
of the Bank mutual fund which result in the increase in bank revenue and can contribute to the development of human 
resources, budget appropriately. Sales with online marketing channels. The development and sale of private bank 
employee whose duties and responsibilities involve more effectively. (4) alternative solution management can be 
automated. The revenue and expenditure is appropriate. There is a budget for investment in human resources more.  
The structure and management of the funds of the Bank in accordance with the context of each branch. (5) alternatives 
to improve the sales strategy in associated with corporate strategy, Growth Strategy, Business strategy . Focus on 
strategic combination of strategy, customer relationship management, strategic marketing mix appropriate services. 
Keywords:  Solutions , income from fees of fund, Government savings bank fund 
 
1. บทน า 

ปัจจุบนัรายไดจ้ากการบริหารกิจการของธุรกิจของธนาคารออมสินนั้นมีความส าคญัท่ีจะท าให้การด าเนิน
ธุรกิจประสบผลส าเร็จและสามารถด ารงอยู่ไดแ้ละรายไดค่้าธรรมเนียมเป็นส่วนหน่ึงในรายไดร้วมของธนาคารออม
สินและรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจะมีสัดส่วนประมาณ 7.93% ของรายไดร้วมของธนาคารออมสินซ่ึงจะแบ่งออกเป็น
รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมในหลายๆ ส่วนงานไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมจากการรับรอง ค ้ าประกนั,ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต
และบริการอิเล็กทรอนิกส์ ,ค่าธรรมเนียมจากการโอนเงิน/เรียกเก็บเงิน ,ค่าธรรมเนียมจากการจ้างท่ีปรึกษา ,
ค่าธรรมเนียมการจดัการ/เงินกู,้ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยแ์ละการคา้ตราสารหน้ี,ค่าธรรมเนียมการดูแล
และเก็บรักษาหลักทรัพย์ของลูกค้า ,ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับเช็ค ,ค่าธรรมเนียมการเปิด L/C,ค่านายหน้า ,และ
ค่าธรรมเนียมและบริการอ่ืนๆซ่ึงมีค่าธรรมเนียมจากการขายกองทุนรวมอยู่ดว้ยปัจจุบนั พบว่า มูลค่าการลงทุนใน
กองทุนรวมในประเทศเติบโตสูงข้ึน เปรียบเทียบจากปี 2549 มูลค่าเพียง 0.91 ลา้นลา้นบาท เป็น 4.6 ลา้นลา้นบาทในปี 
2561  หรือคิดเป็นสัดส่วนของสินทรัพยค์รัวเรือนประมาณ 30-40% โดยการลงทุนในการลงทุนมีค่าธรรมเนียมหลกัท่ี
เก่ียวขอ้ง 2 ประเภท ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหน่วยลงทุนโดยตรง และค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจาก
ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม โดยธนาคารออมสินได้เป็นตัวแทนในการขายกองทุนตั้ งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบนัทาง
หน่วยงานยงัไม่สามารถท าเป้าหมายของค่าธรรมเนียมการขายกองทุนท่ีธนาคารอออมสินก าหนดไดท้ั้งน้ี รายไดจ้าก
ค่าธรรมเนียมจะเกิดการจากท่ีลูกคา้ท าธุรกรรมต่าง ๆ  เก่ียวกบักองทุน ทั้งการซ้ือ  และการขาย ทั้งน้ีท่ีผ่านมาลูกคา้มี
การท าธุรกรรมซ้ือขายกองทุนผา่นช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารออมสินนอ้ยส่งผลให้มีรายไดค่้าธรรมเนียมไม่ตรงตาม
เป้า ดงันั้น ธนาคารออมสินจึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์เพ่ือแกไ้ขปัญหารายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจากการ
ขายกองทุนของธนาคารออมสินไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีธนาคารก าหนด ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษา
เก่ียวกบั “แนวทางการแกไ้ขปัญหารายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจากการขายกองทุนของธนาคารออมสินไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีธนาคารก าหนด” เพ่ือน าเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหารายไดค่้าธรรมเนียมการขายกองทุนของธนาคาร
ออมสินไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้มียอดรายไดเ้ติบโตมากยิง่ข้ึน  
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาปัญหาท่ีท าให้รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมการขายกองทุนของธนาคารออมสินไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหารายไดค่้าธรรมเนียมขายกองทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

3. การด าเนินการวจิัย 
 ผูว้ิจยัใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี มีวิธีการด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 

3.1 ประชากร ผูว้ิจยัไดก้  าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผูบ้ริหารของธนาคารออมสิน  

1. ผูอ้  านวยการฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร ธนาคารออมสิน 
2. รองผูอ้  านวยการฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร ธนาคารออมสิน 
3. ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร ธนาคารออมสิน 
4. ผูอ้  านวยการฝ่ายผลิตภณัฑอิ์เล็คทรอนิค ธนาคารออมสิน 
5. รองผูอ้  านวยการฝ่ายผลิตภณัฑอิ์เล็คทรอนิค ธนาคารออมสิน 
6. ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายผลิตภณัฑอิ์เล็คทรอนิค ธนาคารออมสิน 
 7. ผูอ้  านวยการฝ่ายวิจยัเศรษฐกิจธนาคารออมสิน 
 8. รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิจยัเศรษฐกิจธนาคารออมสิน 
 9. ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวิจยัเศรษฐกิจ ธนาคารออมสิน 

 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการกองทุนของธนาคารออมสิน 
 10. ผูใ้ชบ้ริการกองทุนของธนาคารออมสิน ภาค 1 – 9 จ  านวน 40 คน 

 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 
 ส่วนท่ี 2 สาเหตุของปัญหารายไดค่้าธรรมเนียมจากการขายกองทุนของธนาคารออมสิน 
 ส่วนท่ี 3 แนวทางเลือกการแกไ้ขปัญหารายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจากการขายกองทุนของธนาคาร
ออมสินไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีธนาคารก าหนด 
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 3.3 กรอบแนวคิด 

 
 

4. ผลการวจิัย 
4.1 ผลการศึกษา 
ประเด็นท่ี 1 การลงทุนและเคยซ้ือกองทุนผา่นธนาคารออมสิน 
  จากการสัมภาษณ์ พบว่า ลูกคา้ท่ีไม่ซ้ือ ให้เหตุผลของการไม่ซ้ือว่า ส่วนใหญ่กระแสเงินสดยงั

ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในครอบครัวของปัจจุบนั อีกทั้งมีความคิดเห็นและความเขา้ใจต่อการลงทุนในกองทุนค่อนขา้ง
น้อย และไม่มีเวลาในการเรียนรู้รายละเอียดของกองทุน นอกจากน้ี ส่วนใหญ่ยงัคิดว่าการน าเงินไปใชจ่้ายกบัการ
ลงทุนท าธุรกิจนั้น สามารถให้ผลตอบแทนไดร้วดเร็วกว่าการลงทุนในกองทุนเป็นอย่างมาก ดงันั้น ถึงแมว้่าจะรู้จกั
การลงทุนมีประโยชน์หลากหลาย และเป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงน้อยกว่าการเล่นหุ้น แต่ทว่าส าหรับลูกค้า
ผูใ้ชบ้ริการท่ีรับรู้เก่ียวกบักองทุน ก็ยงัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนแต่อยา่งใด 

 ประเด็นท่ี 2. ความเช่ือมัน่ท่ีจะซ้ือกองทุนผา่นธนาคารออมสิน 
  จากการสัมภาษณ์ พบว่า ลูกค้ามีความเช่ือมัน่ต่อธนาคารออมสินเป็นอย่างมาก อีกทั้งยงั

ไวว้างใจต่อการบริหารจดัการกองทุนของธนาคารออมสิน แต่ทว่าประโยชน์ของกองทุนของธนาคารออมสิน เม่ือ
เปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอ่ืนๆแล้ว ยงัมีแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนค่อนขา้งน้อย 
นอกจากน้ี ความเช่ือมัน่ของลูกคา้ ส่วนใหญ่มาจากช่ือเสียงขององค์การ สถานะขององค์การ และภาพลกัษณ์ของ
องค์การท่ีน่าเช่ือถือเป็นอย่างมาก ทั้งน้ี ลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือกองทุนผ่านธนาคารออมสินนั้น ส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์
สอดคลอ้งกนั และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ พนักงานให้ความรู้ ขอ้มูลชดัเจน เปรียบเทียบให้เห็นถึงขอ้ดีและ
ขอ้เสียของการลงทุนผา่นกองทุน ซ่ึงมีความจริงใจต่อลูกคา้ผูใ้ช้บริการมาก จึงตดัสินใจลงทุนในกองทุนผ่านธนาคาร
ออมสิน ดงันั้น อาจกล่าวไดว้่า สาเหตุท่ีส่งผลต่อความเช่ือมัน่ท่ีจะซ้ือกองทุนผ่านธนาคารออมสินนั้น เป็นเพราะมี

ปัญหารายไดค่้าธรรมเนียมจากการขายกองทุนของธนาคารออมสิน 
- ปัญหารายไดค่้าธรรมเนียมจากการขายกองทุนเงินตลาดเงิน 
- ปัญหารายไดค่้าธรรมเนียมจากการขายกองทุนรวมตราสารหน้ี  
- ปัญหารายไดค่้าธรรมเนียมจากการขายกองทุนรวมตราสารทุน  
- ปัญหารายไดค่้าธรรมเนียมจากการขายกองทุนรวมผสม  
- ปัญหารายไดค่้าธรรมเนียมจากการขายกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF  
- ปัญหารายไดค่้าธรรมเนียมจากการขายกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ RMF 

 

แนวทางการแกไ้ขปัญหารายไดค่้าธรรมเนียมจากการขายกองทุนของธนาคารออมสิน 
- สาเหตุของปัญหา (Causes of the Problem) 
- แนวทางเลือกการแกไ้ขปัญหา (Alternative Solutions) 

แนวทางการแกไ้ขปัญหารายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจากการขายกองทุนของธนาคารออมสินท่ีเหมะสม 
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ความไวว้างใจในองคก์าร เช่ือมัน่ต่อช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ขององคก์าร ตลอดจนศกัยภาพของพนกังานของธนาคารออม
สินท่ีมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการทุกราย 

ประเด็นท่ี 3  ความคิดเห็นต่อช่องทางในการให้บริการดา้นกองทุนของธนาคารออมสิน  
 จากการสัมภาษณ์ พบว่า ควรมีการให้บริการเพ่ิมเติมในช่องทางดิจิทลั เพ่ือความสะดวกในการ

เขา้ถึงขอ้มูลไดต้ลอดเวลา อีกทั้งไม่ท าให้ผูใ้ชบ้ริการเสียเวลาในการติดต่อ ติดตาม และตรวจสอบขอ้มูลการลงทุนของ
กองทุน นอกจากน้ี การเผยแพร่ขอ้มูลของกองทุนดงักล่าวผา่นช่องทางดิจิทลั ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการท่ีไม่ไดต้ดัสินใจลงทุน
ในกองทุนผ่านทางธนาคารออมสิน ก็ยงัไดเ้สนอแนะสอดคลอ้งกนัว่า ควรมีการพฒันาช่องทางดิจิทลัเป็นอย่า งยิ่ง 
เพ่ือให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายข้ึน และสะดวกต่อผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด โดยเฉพาะการให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลผ่าน
สมาร์ทโฟนไดทุ้กท่ี ทุกเวลา เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการเป็นอยา่งมาก 

 ประเด็นท่ี 4  ความคิดเห็นต่อการให้ค าปรึกษาหรือแนะน าในการลงทุนของพนกังานธนาคารออมสิน  
 จากการสัมภาษณ์ พบว่า ควรพฒันาบุคลากรให้มีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือ มีการคดัเลือกบุคลากร

ท่ีมีความสามารถในการส่ือสาร มีอธัยาศยัดี มีความรู้ในการแนะน าการลงทุนไดอ้ยา่งละเอียด ชดัเจน ตอบค าถามอยา่ง
ตรงไปตรงมา อีกทั้งบริการดว้ยจิตใจท่ีซ่ือตรงต่อจรรยาบรรณ ไม่บิดเบือนขอ้มูลหรือตอบขอ้มูลอย่างปิดบงั เน่ือง
เพราะลูกคา้คิดว่า การปิดบงัขอ้มูล หรือบอกขอ้มูลไม่ละเอียด ไม่เปรียบเทียบขอ้ดีหรือขอ้เสียของพนกังานผูใ้ห้บริการ
เก่ียวกบักองทุนนั้น เป็นส่ิงท่ีลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการยอมรับไม่ได ้เน่ืองเพราะเป็นการตดัสินใจคร้ังส าคญั อีกทั้งบางส่วน
เห็นว่า การปกปิดขอ้มูลดงักล่าวของบุคลากรหรือพนกังานนั้น เป็นความตั้งใจหรือค าสั่งจากองคก์าร ซ่ึงเป็นผลเสียต่อ
ภาพลกัษณ์ขององค์การ ดงันั้น จึงมีขอ้เสนอแนะว่า ควรจะด าเนินการฝึกอบรมและคดัเลือกบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์
เท่านั้น เพ่ือให้สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นกองทุนไดอ้ยา่งเช่ียวชาญ และเป็นมืออาชีพ 

 ประเด็นท่ี 5 ความคิดเห็นต่อขั้นตอนในการซ้ือกองทุนผา่นธนาคารออมสินเร่ืองความสะดวกรวดเร็ว 
 จากการสัมภาษณ์ พบว่า ควรใชร้ะบบดิจิทลัออนไลน์เขา้มาอ านวยความสะดวกเป็นอย่างยิง่ 

โดยเฉพาะควรจดัท าคลิปวีดีโอเพ่ือน าเสนอขอ้มูล หรือการเขียนรายละเอียดบทความท่ีช้ีแจง เชิญชวน ให้ลงทุนผ่าน
กองทุนท่ีตรงไปตรงมา มีความชดัเจนในการเปรียบเทียบขอ้ดีหรือขอ้เสียของกองทุนกับการลงทุนประเภทอ่ืนๆ 
เพ่ือให้เกิดการตดัสินใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง ปราศจากขอ้มูลชกัจูงท่ีเป็นการบิดเบือนขอ้เท็จจริง ดงันั้น การประยุกต์ใช้
ช่องทางดิจิทลัออนไลน์เขา้มาอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการซ้ือกองทุนผ่านธนาคารออมสิน จะส่งผลให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว และประหยดัตน้ทุนการด าเนินการไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
4.2 สาเหตุของปัญหา 
สาเหตุท่ี 1 ปัญหาดา้นการก าหนดเป้าหมายของรายไดค่้าธรรมเนียม 
สาเหตุของปัญหาดา้นการก าหนดเป้าหมายของรายไดค่้าธรรมเนียม คือ ยงัเป็นเป้าหมายท่ีไม่ชดัเจน ยงัมี

ความคลุมเครือ อีกทั้งยงัขาดความเฉพาะเจาะจงว่าแต่ละฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งนั้น จะตอ้งท า
อะไร ท่ีไหน อย่างไร เม่ือไหร่ และเพ่ืออะไร ส่ิงเหล่าน้ีไม่ไดถู้กพิจารณารวมไวใ้นการก าหนดเป้าหมายของรายได้
ค่าธรรมเนียมจากการขายกองทุนของธนาคารออมสิน อีกทั้งการก าหนดเป้าหมายของรายไดค่้าธรรมเนียมจากการขาย
กองทุนยงัไม่สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและการเมือง ท่ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีไม่สามารถคาดการณ์หรือค านวณใดๆ ได้
ตรงกบัส่ิงท่ีคาดการณ์ไดแ้น่นอนนัก โดยเฉพาะการรักษาฐานลูกคา้ท่ีซ้ือซ ้ าหรือซ้ือเพ่ิมเติมจากเดิม ไม่ไดมี้การน า
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ประเด็นของการกระตุน้ฐานลูกคา้เก่ามาพิจารณาเพ่ือเพ่ิมรายไดค่้าธรรมเนียมจากการขายกองทุนกบัลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ
กบัทางธนาคารออมสินอยูแ่ลว้ นอกจากน้ี การพฒันาของเทคโนโลยหีรือแพลตฟอร์มดิจิทลั ก็มีผลต่อรูปแบบการขาย
และการก าหนดเป้าหมายของรายไดค่้าธรรมเนียม ซ่ึงเป็นประเด็นค่อนขา้งคาดเดาไดย้ากถึงอนาคตการปรับเปล่ียน
แพลตฟอร์มในยคุดิจิทลัแบบน้ี เพราะการด าเนินการขายกองทุนในปัจจุบนั เรามุ่งเนน้การท าการตลาดออนไลน์เป็น
ช่องทางหลกั เพ่ือสร้างการรับรู้เก่ียวกบักองทุนท่ีทางธนาคารออมสินมีอยู่ในปัจจุบนั เพ่ือให้สามารถลดตน้ทุนการ
ขายได ้ซ่ึงเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบัการก าหนดเป้าหมายของรายไดค่้าธรรมเนียม เน่ืองเพราะจ าตอ้งก าหนดตวัช้ีวดั
ท่ีเป็นไปไดข้องรายได ้

สาเหตุท่ี 2 ปัญหาดา้นรายไดค่้าธรรมเนียม 
สาเหตุของปัญหาดา้นรายไดค่้าธรรมเนียม คือ การไดร้ายไดค่้าธรรมเนียมมากน้อยเพียงใด ลว้นข้ึนอยูก่บั

การขายไดม้ากนอ้ยเพียงใด หากสามารถสร้างความรู้ ความเขา้ใจในแผนการลงทุนท่ีถูกตอ้ง และเหมาะสมกบัลูกคา้ท่ี
สนใจในการลงทุนกองทุนแลว้ จะท าให้มองเห็นขอ้ดีหรือขอ้เสียของกองทุนไดอ้ย่างถ่องแท ้การตดัสินใจซ้ือกองทุน 
จะท าให้ง่ายข้ึน เพราะผลิตภณัฑ์ของกองทุนนั้ น ข้อดีของผลิตภณัฑ์นั้ นดีอยู่แลว้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑก์องทุนให้ผูส้นใจเขา้ใจไดโ้ดยง่าย และเปรียบเทียบขอ้ดีหรือขอ้เสียของการ
ตดัสินใจลงทุน ผลตอบแทน ผลกระทบกรณีไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวข้องผูต้ดัสินใจลงทุนในกองทุน หากว่า
สามารถกระตุน้การตดัสินใจไดดี้ ก็จะท าให้รายไดค่้าธรรมเนียมดีมากข้ึน นอกจากน้ี ความเหมาะสมของรูปแบบการ
สร้างความรู้ความเขา้ใจในปัจจุบนั ข้ึนอยู่กบัรูปแบบการตลาดออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงผูส้นใจ
ผลิตภณัฑก์องทุนท่ีเรามีอยูไ่ดอ้ยา่งครบถว้นตามกลุ่มเป้าหมาย  

สาเหตุท่ี 3 ปัญหาดา้นบุคลากรของธนาคารออมสิน 
สาเหตุของปัญหาดา้นบุคลากรของธนาคารออมสิน คือ รูปแบบการตลาดออนไลน์ และการขายส่วนบุคคล

ของพนักงานธนาคารออมสินท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งและรับผิดชอบ ยงัไม่เป็นไปตามยอดขายท่ีก าหนดไว ้อาจจะเป็น
เพราะว่า ดา้นทรัพยากรบุคคล ยงัขาดทกัษะการขายท่ีดี เช่น ยงัไม่สามารถสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภัณฑ์
กองทุนไดโ้ดยง่าย ท าให้เกิดการสับสนไม่สามารถเปรียบเทียบขอ้ดีหรือขอ้เสียของกองทุนหรือการลงทุนรูปแบบ
อ่ืนๆ ได้โดยง่าย เพราะรูปแบบการขายของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน จึงส่งผลต่อยอดขายกองทุนเช่นกัน ด้าน
งบประมาณ ยงัขาดการจดัสรรงบประมาณเพ่ือพฒันาทรัพยากรบุคคลอยา่งเหมาะสม เน่ืองจากการมุ่งเน้นการพฒันา
บุคลากรเป็นส่ิงส าคญัต่อการสร้างยอดขายท่ีเป็นไปตามเป้าหมายเป็นอยา่งมาก  

สาเหตุท่ี 4 ปัญหาดา้นการบริหารจดัการ 
สาเหตุของปัญหาดา้นการบริหารจดัการ คือ โครงสร้างการบริหารจดัการการขายกองทุนของธนาคารออม

สินในปัจจุบนั ยงัมีลกัษณะพ่ึงพารายไดจ้ากส่วนกลางในสัดส่วนท่ีสูง ทั้งน้ีเน่ืองจากแต่ละสาขาของธนาคารออมสิน 
ยงัมีศกัยภาพในการจดัหารายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจากการขายกองทุนตามเป้าหมายท่ีค่อนขา้งต ่า ท  าให้รายไดต้าม
เป้าหมายแต่ละไตรมาสของธนาคารออมสินมีความเขม้แข็งต ่า นอกจากน้ีธนาคารออมสินมีการจดัสรรรายจ่ายส่วน
ใหญ่เพ่ือเป็นรายจ่ายประจ าและรายจ่ายเพ่ือการลงทุนในการพฒันาทรัพยากรมนุษยค่์อนขา้งน้อย อีกทั้งเม่ือพฒันา
ทรัพยากรบุคคลแลว้ อตัราการลาออกภายในองค์กรยงัอยู่ในอตัราท่ีสูง ท าให้รายจ่ายส าหรับการพฒันาทรัพยากร
บุคคลมีความเขม้แข็งน้อย ซ่ึงปัญหาการบริหารงานงบประมาณต่างๆ เหล่าน้ีของธนาคารออมสิน อาจกล่าวไดว้่า
ธนาคารออมสินมีปัญหาการบริหารจดัการเก่ียวกบับุคลากรให้คงอยู่กับองค์การ มีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง
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ตลอดเวลา จงรักภกัดีต่อองคก์าร อีกทั้งยงัประสบกบัปัญหาดา้นโครงสร้างรายไดแ้ละรายจ่าย ปัญหาวิธีการปฏิบติังาน
งบประมาณ และปัญหาการตรวจสอบทางการงบประมาณ ส าหรับรูปแบบการบริหารงานงบประมาณของธนาคาร
ออมสินท่ีเหมาะสมในยคุดิจิทลั ลว้นแลว้แต่ส่งผลต่อการบริหารจดัการเพ่ือการขายกองทุนทั้งส้ิน  

สาเหตุท่ี 5 ปัญหาดา้นกลยทุธ์การขายกองทุน 
สาเหตุของปัญหาดา้นกลยทุธ์การขายกองทุน คือ (1) ปัญหาของกลยทุธ์ระดบัองคก์ร กลยทุธ์การเติบโต ยงั

ขาดความเหมาะสมของกลยทุธ์การเจาะตลาดในยคุดิจิทลัท่ีเหมาะสม อีกทั้งยงัไม่มีการสร้างความร่วมมือกบัพนัธมิตร
และคู่คา้ทางธุรกิจท่ีไดรั้บความนิยมในส่ือสังคมออนไลน์ท่ีโดดเด่นเท่าท่ีควร จึงท าให้ขาดความน่าเช่ือถือหรือขาด
พลงัในการน าเสนอผลิตภณัฑก์องทุนของธนาคารออมสิน อีกทั้งยงัพบว่ามีปัญหาของพฒันาผลิตภณัฑก์องทุนและ
บริการเสริมของการขายกองทุนใหม่ๆอยา่งต่อเน่ืองเพราะปัจจุบนักองทุนของธนาคารออมสินมีลูกคา้หลายประเภท
ในหลากหลายกองทุน จึงตอ้งมีสินคา้ท่ีมีจ  านวนมากและหลากหลายรองรับความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้แต่
ละกลุ่มเพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาดท่ีมีอยู่พร้อมทั้งพยายามแยง่ส่วนแบ่งตลาดของคู่แข่งในอุตสาหกรรม (2) ปัญหาของ
กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ ยงัมีปัญหาของการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการน ามาแกไ้ขปัญหาระดบักลยทุธ์ จากกลยทุธ์
ดา้นตน้ทุนท่ียงัขาดความเขม้แข็งเพียงพอในการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในปัจจุบนัมาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การด าเนินงานของโครงการ และเน่ืองจากลูกค้าในปัจจุบนัช่ืนชอบความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือจากผู ้
ให้บริการ อีกทั้งกลยุทธ์การตลาดดิจิทลัเพ่ือการประชาสัมพนัธ์จะเพ่ิมช่องทางผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์หรือแพลตฟอร์มต่างๆ ยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาเพ่ือปรับตวัเพ่ือความ
พร้อมในการเรียนรู้และพฒันามากยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัจะตอ้งเพ่ิมความรวดเร็วในการกระจายและเขา้ถึงองคค์วามรู้ในการ
ส่งเสริมการลงทุนในกองทุนท่ีดีและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบนั  ทั้งน้ียงัเป็นการ
สร้างภาพลกัษณ์และความสัมพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มลูกคา้ในการเป็นองคก์รท่ีช่วยเหลือและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างจริงจงัของธนาคาร และ (3) ปัญหาของกลยุทธ์ระดบัหน้าท่ี ยงัขาดการมุ่งเน้นกลยุทธ์ผสมผสานกนัระหว่างกล
ยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพนัธ์(CRM) กบักลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการ (7 P’s) ท่ีเหมาะสม เน่ืองจากยงัอยู่
ในช่วงของการเรียนรู้และพฒันาในช่วงปรับเปล่ียนทรานฟอร์มจากแพลตฟอร์มแบบเก่า มาเป็นแพลตฟอร์มแบบใหม่
ในยคุดิจิทลั ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลาในการพฒันาอยูบ่า้ง แต่หากปัญหาดงักล่าวน้ีไดรั้บการแกไ้ขอยา่งถูกตอ้งแลว้ จะช่วย
ท าให้การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ของธนาคารออมสินนั้ นมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนทั้งในส่วนลูกคา้ปัจจุบนัเพ่ือเพ่ิม
ระดบัความภกัดีต่อตราสินคา้หรือองค์กรให้สูงข้ึน และดึงดูดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายรายใหม่จากกิจกรรมทางการตลาด
ออนไลน์ท่ีเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 

 
4.3  แนวทางเลือกการแกไ้ขปัญหา 
แนวทางเลือกท่ี 1 การแกไ้ขปัญหาดา้นการก าหนดเป้าหมายของรายไดค่้าธรรมเนียม 
แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาด้านการก าหนดเป้าหมายของรายได้ค่าธรรมเนียม พบว่า (1) ควรมีการ

ปรับเปล่ียนเป้าหมายให้ชดัเจน ระบุอยา่งเฉพาะเจาะจงว่าแต่ละฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งนั้น จะตอ้ง
ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร เม่ือไหร่ และเพ่ืออะไร (2) ควรมีการก าหนดเป้าหมายของรายไดค่้าธรรมเนียมจากการขาย
กองทุนยงัไม่สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและการเมือง  
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 (3) ควรมีการรักษาฐานลูกค้าท่ีซ้ือแลว้ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการซ ้ าหรือซ้ือเพ่ิมเติมจากเดิม โดยมีการน า
ประเด็นของการกระตุน้ฐานลูกคา้เก่ามาพิจารณาเพ่ือเพ่ิมรายไดค่้าธรรมเนียมจากการขายกองทุนกบัลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ
กบัทางธนาคารออมสิน (4) ควรมีติดตามความเคล่ือนไหวของการพฒันาของเทคโนโลยหีรือแพลตฟอร์มดิจิทลัอย่าง
ต่อเน่ือง เพราะมีผลต่อรูปแบบการขายและการก าหนดเป้าหมายของรายไดค่้าธรรมเนียม เพราะการด าเนินการขาย
กองทุนในปัจจุบนั มุ่งเนน้การท าการตลาดออนไลน์เป็นช่องทางหลกั และ (5) ควรมุ่งเนน้ท าการตลาดออนไลน์เป็น
ช่องทางหลัก เพ่ือสร้างการรับรู้เก่ียวกับกองทุนท่ีทางธนาคารออมสิน เพ่ือให้สามารถลดต้น ทุนการขายได้ ซ่ึง
เก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบัการก าหนดเป้าหมายของรายไดค่้าธรรมเนียม เน่ืองเพราะจ าตอ้งก าหนดตวัช้ีวดัท่ีเป็นไป
ไดข้องรายไดส้อดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการกองทุนของธนาคารออมสิน พบว่า ควรมุ่งเน้นท าการตลาด
ออนไลน์เป็นช่องทางหลกั เพ่ือสร้างการรับรู้เก่ียวกบักองทุนท่ีทางธนาคารออมสิน เพ่ือให้สามารถลดตน้ทุนการขาย
ได ้โดยใชง้บประมาณ 500,000 บาท 

ขอ้ดีสามารถท าให้เกิดการแกไ้ขปัญหาดา้นการก าหนดเป้าหมายของรายไดค่้าธรรมเนียมไดอ้ย่างเหมาะสม 
มีเป้าหมายชดัเจน สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและการเมือง มีการรักษาฐานลูกคา้ท่ีดี มีติดตามความเคล่ือนไหวของ
การพฒันาของเทคโนโลยหีรือแพลตฟอร์มดิจิทลัอยา่งต่อเน่ือง และมีการตลาดออนไลน์เป็นช่องทางหลกั 

ขอ้เสีย จะท าให้มีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีอาจจะท าให้เกิดความเส่ือมของ
แพลตฟอร์มท่ีได้รับความนิยมน้อยลง หรือมีความผนัผวนของสภาพเศรษฐกิจจากปัจจยัภายนอกประเทศ ท่ีไม่
สามารถควบคุมได ้

 
แนวทางเลือกท่ี 2 การแกไ้ขปัญหาดา้นรายไดค่้าธรรมเนียม 
แนวทางเลือกการแกไ้ขปัญหาดา้นรายไดค่้าธรรมเนียม คือ (1) ควรมุ่งเน้นการเติบโตของยอดขายกองทุน 

ดว้ยรูปแบบการขายแบบส่งเสริมและเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจในแผนการลงทุนท่ีถูกตอ้ง และเหมาะสมกบัลูกคา้
ท่ีสนใจในการลงทุนกองทุน จะท าให้มองเห็นขอ้ดีหรือขอ้เสียของกองทุนไดอ้ยา่งถ่องแท ้การตดัสินใจซ้ือกองทุน จะ
ท าให้ง่ายข้ึน เพราะผลิตภณัฑข์องกองทุนนั้น ขอ้ดีของผลิตภณัฑ์นั้นดีอยูแ่ลว้ จึงจ าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะตอ้งสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์กองทุนให้ผูส้นใจเขา้ใจไดโ้ดยง่าย  (2) ควรมีการเปรียบเทียบขอ้ดีหรือขอ้เสียของ
การตดัสินใจลงทุนในกองทุนอย่างชดัเจน มีการเปรียบเทียบหรือการค านวณอตัราผลตอบแทน หรือความเป็นไปได้
ในกรณีท่ีจะมีเหตุผดิพลาดท่ีไม่เป็นไปตามแผนการลงทุน ว่าจะมีผลกระทบอยา่งไร ควรมีแนวทางการรับมืออยา่งไร 
ฯลฯ เพ่ือให้เกิดการกระตุน้การตดัสินใจท่ีดียิ่งข้ึน ก็จะท าให้รายไดค่้าธรรมเนียมดีมากข้ึน และ (3) ควรพฒันาความ
เหมาะสมของรูปแบบการสร้างความรู้ความเขา้ใจในปัจจุบนั โดยมุ่งเสริมสร้างคอนเทนตห์ลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น 
คลิปวีดีโอ เน้ือหาบทความ หรือการใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงเขา้มาช่วยส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในกองทุน โดย
พิจารณาจากรูปแบบการตลาดออนไลน์ผา่นช่องทางต่างๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงผูส้นใจผลิตภณัฑก์องทุนท่ีเรามีอยูไ่ดอ้ย่าง
ครบถว้นตามกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการกองทุนของธนาคารออมสิน 
พบว่า ควรพฒันาความเหมาะสมของรูปแบบการสร้างความรู้ความเขา้ใจในปัจจุบนั โดยมุ่งเสริมสร้างคอนเทนต์
หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น คลิปวีดีโอ เน้ือหาบทความ หรือการใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงเขา้มาช่วยส่งเสริมความรู้ความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้งในกองทุน โดยใชง้บประมาณ 500,000 บาท 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  824 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ขอ้ดีสามารถท าให้เกิดการเติบโตของยอดขายกองทุน มีการเปรียบเทียบขอ้ดีหรือขอ้เสียของการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนอยา่งชดัเจน และมีความเหมาะสมของรูปแบบการสร้างความรู้ความเขา้ใจในปัจจุบนั 

ขอ้เสีย จะท าให้เกิดความเส่ียงดา้นการแข่งขนัท่ีอาจจะท าให้เกิดคู่แข่งขนัท่ีชูขอ้ดีและขอ้เสียท่ีแตกต่างกบั
กองทุนท่ีทางธนาคารออมสินส่งเสริมการขาย 

 
แนวทางเลือกท่ี 3 การแกไ้ขปัญหาดา้นยอดขายกองทุนท่ีธนาคารออมสิน 
แนวทางเลือกการแกไ้ขปัญหาดา้นยอดขายกองทุนท่ีธนาคารออมสิน พบว่า (1) ควรจดัสรรงบประมาณเพ่ือ

พฒันาทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม เน่ืองจากการมุ่งเน้นการพฒันาบุคลากรเป็นส่ิงส าคญัต่อการสร้างยอดขายท่ี
เป็นไปตามเป้าหมายเป็นอยา่งมากควรจะตอ้งมีการ (2) ควรพฒันายอดขายดว้ยช่องทางการตลาดออนไลน์ โดยสร้าง
คอนเทนต ์มาร์เก็ตต้ิงท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของกองทุนแต่ละประเภท (3) ควรพฒันาการ
ขายส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารออมสินท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งและรับผิดชอบ โดยสร้างแบบประเมินความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบักองทุนของบุคลากร พร้อมทั้งวดัและประเมินผลทกัษะการขาย โดยสร้างแบบทดสอบความสามารถท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการขายกองทุน เพ่ือให้สามารถพฒันาไดอ้ย่างเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล ซ่ึงจะส่งผลดีต่อยอดขายของ
กองทุนท่ีเป็นไปตามยอดขายท่ีก าหนดไวไ้ดดี้ยิ่งข้ึนสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการกองทุนของธนาคาร
ออมสิน พบว่า ควรพฒันายอดขายดว้ยช่องทางการตลาดออนไลน์ โดยสร้างคอนเทนต์ มาร์เก็ตต้ิงท่ีตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของกองทุนแต่ละประเภท โดยใชง้บประมาณ 5,000,000 บาท 

ข้อดีสามารถท าให้เกิดงบประมาณเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม มียอดขายด้วยช่องทาง
การตลาดออนไลน์ และมีการพัฒนาการขายส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารออมสินท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องและ
รับผดิชอบอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ขอ้เสีย จะท าให้เกิดลงทุนดา้นงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง และมีความเส่ียงต่อการพฒันาท่ีอาจจะไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีวางแผนไว ้

 
แนวทางเลือกท่ี 4 การแกไ้ขปัญหาดา้นการบริหารจดัการ 
แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการ พบว่า (1)ควรพัฒนาระบบอัตโนมัติ โดยใช้

ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในการตอบค าถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มของธนาคารออมสินเอง โดยเปิด
ให้บริการเขา้ถึงไดง่้ายผา่นเวบ็ไซตห์รือส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็นท่ีนิยมอยา่งหลากหลายช่องทาง เพ่ือให้สามารถสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักองทุนไดดี้ยิง่ข้ึน และสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลทางสถิติท่ีเป็นค าถามท่ี
พบบ่อยท่ีผูส้นใจกองทุนไม่ทราบหรือไม่เขา้ เพ่ือน าประเด็นดงักล่าวมาพฒันาผลิตภณัฑ์ การส่ือสารการตลาดท่ีดี
ยิง่ข้ึน (2) ควรพฒันาโครงสร้างรายไดแ้ละรายจ่าย ปรับปรุงวิธีการปฏิบติังานงบประมาณ และปรับปรุงการตรวจสอบ
ทางการงบประมาณท่ีเหมาะสมในยุคดิจิทลั เพราะปัจจยัต่างๆ ดงักล่าวลว้นส่งผลต่อการบริหารจดัการเพ่ือการขาย
กองทุนทั้งส้ิน (3) ควรมีการพฒันาและจดัสรรงบประมาณเพ่ือการลงทุนในการพฒันาทรัพยากรมนุษยม์ากข้ึนโดย
พฒันาทรัพยากรบุคคล จะท าให้อตัราการลาออกภายในองค์กรน้อยลงท าให้บุคลากรให้คงอยู่กบัองค์การนานข้ึน มี
การพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา จงรักภกัดีต่อองค์การ และ (4) ควรปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจดัการ
การขายกองทุนของธนาคารออมสิน ให้มีลกัษณะพ่ึงพารายไดจ้ากส่วนกลางในสัดส่วนท่ีนอ้ยลงโดยแต่ละสาขาของ



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
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วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  825 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ธนาคารออมสิน จะตอ้งมีการพฒันาศกัยภาพในการจดัหารายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจากการขายกองทุนตามเป้าหมายท่ี
วางไว ้จะตอ้งมีการพฒันากลยุทธ์ระดบัสาขา มีตวัช้ีวดัท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของสาขา สามารถติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลไดอ้ย่างชดัเจน จะท าให้รายไดต้ามเป้าหมายแต่ละไตรมาสของธนาคารออมสินมีความ
เข้มแข็งมากข้ึนสอดคล้องกบัความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการกองทุนของธนาคารออมสิน พบว่า ควรพฒันาระบบ
อตัโนมติั โดยใชปั้ญญาประดิษฐเ์ขา้มาช่วยในการตอบค าถามขอ้สงสัยต่างๆ ผา่นแพลตฟอร์มของธนาคารออมสินเอง 
โดยเปิดให้บริการเขา้ถึงไดง่้ายผ่านเว็บไซต์หรือส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็นท่ีนิยมอย่างหลากหลายช่องทาง โดยใช้
งบประมาณ 2,000,000 บาท 

ขอ้ดีสามารถท าให้เกิดระบบอตัโนมติั โครงสร้างรายไดแ้ละรายจ่ายท่ีเหมาะสม มีงบประมาณเพ่ือการลงทุน
ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์มากข้ึน และโครงสร้างการบริหารจัดการการขายกองทุนของธนาคารออมสินท่ี
สอดคลอ้งกบับริบทแต่ละสาขา 

ขอ้เสีย จะท าให้เกิดลงทุนดา้นงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งความเปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรมของผูส้นใจ
ลงทุนในกองทุนอาจจะเปล่ียนแปลงไป 

 
แนวทางเลือกท่ี 5 การแกไ้ขปัญหาดา้นกลยทุธ์การขายกองทุน 
แนวทางเลือกการแกไ้ขปัญหาดา้นกลยทุธ์การขายกองทุน พบว่า (1) กลยทุธ์ระดบัองคก์ร กลยทุธ์การเติบโต 

ควรพฒันาให้มีความเหมาะสมของกลยุทธ์การเจาะตลาดในยุคดิจิทลัเป็นหลกั มีการสร้างความร่วมมือกบัพนัธมิตร
และคู่ค้าทางธุรกิจท่ีได้รับความนิยมในส่ือสังคมออนไลน์ท่ีโดดเด่น พฒันาความน่าเช่ือถือหรือช่องทางในการ
น าเสนอผลิตภณัฑก์องทุนของธนาคารออมสินท่ีเหมาะสมและไดรั้บความนิยมอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งพฒันาผลิตภัณฑ์
กองทุนและบริการเสริมของการขายกองทุนใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง  (2) กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ กลยทุธ์ดา้นตน้ทุนต้องมีการ
น าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในปัจจุบนัมาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการด าเนินงานของโครงการ อ  านวยความความ
สะดวกในการให้ความช่วยเหลือจากผูใ้ห้บริการผ่านช่องทางออนไลน์มากข้ึน นอกจากน้ี ควรมุ่งเนน้การตลาดดิจิทลั
เพ่ือการประชาสัมพนัธ์จะเพ่ิมช่องทางผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์หรือแพลตฟอร์มต่างๆควรมีการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายอยา่งชดัเจน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ มีการเรียนรู้และพฒันามากยิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
มีความรวดเร็วในการกระจายและเขา้ถึงองค์ความรู้ในการส่งเสริมการลงทุนในกองทุนท่ีดีและเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบนัผา่นช่องทางดิจิทลัต่างๆ และมุ่งเนน้การสร้างภาพลกัษณ์และความสัมพนัธ์ท่ี
ดีกบักลุ่มลูกคา้ในการเป็นองค์กรท่ีช่วยเหลือและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังของธนาคารออมสิน 
(3)กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี มุ่งเนน้กลยทุธ์ผสมผสานกันระหว่างกลยุทธ์การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์กบักลยุทธ์ส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีเหมาะสม พฒันาการเรียนรู้เก่ียวกบัแพลตฟอร์มแบบใหม่ในยคุดิจิทลั ซ่ึงจะช่วยท าให้การบริหาร
ลูกคา้สัมพนัธ์ของธนาคารออมสินนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งในส่วนลูกคา้ปัจจุบนัเพ่ือเพ่ิมระดบัความภกัดีต่อ
ตราสินคา้หรือองคก์รให้สูงข้ึน และดึงดูดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายรายใหม่จากกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ท่ีเหมาะสม
มากยิง่ข้ึนสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการกองทุนของธนาคารออมสิน พบว่า ควรจะมุ่งเนน้การส่งเสริมการ
ท าความเขา้ใจในการลงทุน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดความเขา้ถึงขอ้มูลการลงทุนเพ่ือประกอบการตดัสินใจซ้ือ
กองทุนไดโ้ดยง่าย เช่น ผา่นช่องทางออนไลน์ ตลอดเวลา หรือมีผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีการส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การตัดสินใจเลือกซ้ือกองทุนท่ีถูกต้องและเหมาะสมกบัความตอ้งการส่วนบุคคลของผูต้ัดสินใจเลือกซ้ือกองทุน 
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เน่ืองจากในปัจจุบนัมีความหลากหลายของสถาบนัและประเภทของการลงทุน การส่งเสริมให้ผูส้นใจจะลงทุนได้
เปรียบเทียบข้อดีหรือข้อเสียให้เข้าใจได้โดยง่าย น าเสนอข้อมูลตามข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา มีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูต้ดัสินใจเลือกซ้ือกองทุนแต่ละประเภท จะท าให้เกิดการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือกองทุนไดง่้ายข้ึน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อค่าธรรมเนียมท่ีทางธนาคารออมสินจะไดรั้บมากข้ึนตาม
ไปดว้ย โดยใชง้บประมาณ 2,000,000 บาท 

ขอ้ดีสามารถท าให้มีกลยุทธ์ระดบัองคก์ร กลยทุธ์การเติบโต กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ กลยทุธ์ดา้นตน้ทุนและกล
ยุทธ์ระดับหน้าท่ี มุ่งเน้นกลยุทธ์ผสมผสานกันระหว่างกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพนัธ์กับกลยุทธ์ส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีเหมาะสม  

ขอ้เสีย อาจจะท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีส าคญั ส่งผลต่อรูปแบบการตดัสินใจเลือกลงทุน
ของผูส้นใจในกองทุนท่ีอาจจะตดัสินใจลงทุนหรือไม่ลงทุนนอ้ยลง 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
              ผูว้ิจยัไดส้รุปสาเหตุของปัญหา คือ 1. ปัญหาดา้นการก าหนดเป้าหมายของรายไดค่้าธรรมเนียม  2.ปัญหาดา้น
รายไดค่้าธรรมเนียม  3. ปัญหาดา้นยอดขายกองทุนท่ีธนาคารออมสิน  4.  ปัญหาดา้นการบริหารจดัการ  และ 5. ปัญหา
ดา้นกลยทุธ์การขายกองทุน และก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสม คือ  การแกไ้ขปัญหาดา้นกลยทุธ์การขาย
กองทุนสามารถท าให้มีกลยุทธ์ระดบัองค์กร กลยุทธ์การเติบโต กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ กลยุทธ์ดา้นตน้ทุนและกลยุทธ์
ระดบัหน้าท่ี มุ่งเน้นกลยทุธ์ผสมผสานกนัระหว่างกลยุทธ์การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์กบักลยทุธ์ส่วนประสมการตลาด
บริการท่ีเหมาะสม โดยใชง้บประมาณ 2,000,000 บาท มีขอ้ดี คือ สามารถท าให้เกิดระบบอตัโนมติั โครงสร้างรายได้
และรายจ่ายท่ีเหมาะสม มีงบประมาณเพ่ือการลงทุนในการพฒันาทรัพยากรมนุษยม์ากข้ึน และโครงสร้างการบริหาร
จดัการการขายกองทุนของธนาคารออมสินท่ีสอดคลอ้งกบับริบทแต่ละสาขา และขอ้เสีย คือ จะท าให้เกิดลงทุนดา้น
งบประมาณอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งความเปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรมของผูส้นใจลงทุนในกองทุนอาจจะเปล่ียนแปลงไป 
ซ่ึงมีปัจจยัแห่งความส าเร็จ คือ ตอ้งมีการวางแผนธุรกิจ และเรียนรู้พฤติกรรมความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละ
กองทุน ศึกษาการพฒันาระบบการตลาดออนไลน์ บนแพลตฟอร์มท่ีหลากหลายเพ่ือสร้างการรับรู้ สภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจ สภาพแวดลอ้มของทิศทางและแนวโน้มการลงทุนในกองทุนจากประเทศท่ีมีความนิยมการลงทุนในกองทุน 
และปัจจยัภายนอกท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม 
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บทคดัย่อ 

           การศึกษา แนวทางการส่ือสารการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายสลากดิจิตอลออมสินผ่านแอพพลิเคชัน่ MyMoของ
ธนาคารออมสิน เขตชลบุรี 1 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสาเหตุและแนวทางการส่ือสารการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายสลาก
ดิจิตอลออมสินผ่านแอพพลิเคชัน่ MyMo ของธนาคารออมสิน เขตชลบุรี 1 ท าการวิจยัในเชิงปริมาณกบักลุ่มลูกคา้
ธนาคารออมสินท่ีรู้จกัสลากออมสินพิเศษ จ านวน 400 คน ท าการสุ่มแบบตามสะดวก สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน คือ 
สถิติ Multiple Regression Analysis (MRA) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อการส่ือสาร
ทางการตลาด ดา้นการ ส่ือสารโดยพนักงานขาย มากท่ีสุด รองลงมาคือ การตลาดทางตรง การส่งเสริมการขาย การ
โฆษณา และ การประชาสัมพนัธ์ มีการรับรู้ถึงประโยชน์และความง่ายต่อการใช้งานสลากดิจิตอลออมสินผ่าน
แอพพลิเคชัน่ MyMo ในระดบัมาก อีกทั้งยงัพบว่าการส่ือสารทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์และ
ความง่ายต่อการใชง้านสลากดิจิตอลออมสินผา่นแอพพลิเคชัน่ MyMo อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนสาเหตุของ
ปัญหา พบว่า ลูกคา้ธนาคารออมสินท่ีส่วนใหญ่ไม่รู้จกัสลากดิจิตอลออมสิน และจ านวนพนักงานสาขาของธนาคาร
ออมสินมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการลูกคา้ส าหรับแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเลือก คือการจดัตั้งหน่วยงานส าหรับ
การโฆษณา  ประชาสัมพนัธ์การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของออมสิน มีหน้าท่ีในการออกหน่วยเคล่ือนท่ีหรือออกบูทเพ่ือ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ จ  าหน่ายผลิตภณัฑข์องออมสินโดยเฉพาะ 
ค าส าคญั: การส่ือสารการตลาด,  สลากดิจิตอลออมสิน,  ธนาคารออมสิน 

 

ABSTRACT 
This research aimed to study causes and marketing communications to increase Government Savings 

Bank’s digital lottery sales through MyMo Application. The sample consisted of 400 clients who aware of the 
Government Savings Bank’s lottery by convenience sampling and tested hypothesis by using Multiple Regression 
Analysis. This study showed that the samples attached importance to marketing communication in communication 
by sale staffs the most, followed by direct marketing, sales promotion, advertising, and public relations. There was 
recognition of benefits and ease of actual use digital lottery through MyMo application at a significance level of 0.05. 
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As for the causes of problem were clients had no awareness of Government Savings Bank’s digital lottery besides 
there were not enough staff to provide services. These problems could be solved by establish unit for advertising and 
public relations of selling Government Savings Bank’s product which responsible for advertise and sell product of 
Government Savings Bank especially. 
Keywords:  Marketing communication, Government Savings Bank’s digital lottery 
 
1. บทน า 

สลากออมสิน เป็นรูปแบบหน่ึงของการออมเงิน โดยผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียตามอตัราท่ีก  าหนด พร้อมมีสิทธ์ิ
ลุน้รางวลัทุกเดือน ครบก าหนดไดเ้งินตน้คืนพร้อมดอกเบ้ียแบบคุม้แลว้คุม้อีก ซ่ึงเป็นลกัษณะพิเศษและเอกลกัษณ์
เฉพาะของสลากออมสิน (ธนาคารออมสิน, 2561) โดยประเภทของการฝากเงินท่ีธนาคารออมสินให้บริการคือ เงิน
ฝากออมสิน เงินฝากสลากออมสินพิเศษ และเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว โดยเงินฝากประเภทสลากออมสิน
พิเศษเป็นเงินฝากท่ีมีลกัษณะเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความมัน่คงในอนาคตให้กบัผูฝ้าก
เท่านั้น แต่ยงัสามารถทวีเงินออมของลูกคา้ท่ีมีโชคให้สูงข้ึน โดยผูฝ้ากมีสิทธ์ิถูกรางวลัตามท่ีธนาคารก าหนด โดยใน
อดีตนั้นธนาคารออมสินมีรูปแบบสลากหลายรูปแบบ ซ่ึงไดแ้ก่ สลากออมสินสามญั สลากออมสินพิเศษ สลากออม
สินกุศลและสลากออมสินพิเศษ (รุ่นธนโชค) สลากออมสินพิเศษประเภทพิมพมู์ลค่า ซ่ึงในปัจจุบนันั้นมีการจ าหน่าย
สลากออมสินพิเศษ ใน 2 รูปแบบ คือ 1. จ  าหน่ายฉลากออมสินพิเศษ 3 ปีท่ีจ  าหน่ายโดยพนกังานออมสิน และ 2.สลาก
ออมสินดิจิตอลท่ีจ าหน่ายผา่นแอพพลิเคชัน่ Mobile Banking (MyMo) โดยธนาคารออมสินไดเ้ร่ิมจ าหน่ายสลากออม
สิดิจิตอล ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 พบว่า มีจ  านวนลูกคา้ท่ีเปิดทะเบียนสลากดิจิทลั และยอดจ าหน่ายสลากดิจิทลัอยูใ่น
ระดบันอ้ยกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้และมีแนวโนม้การเติบโตในอตัราคงท่ี ธนาคารออมสิน เขตชลบุรี 1 มีหนา้ท่ีดูแลธนาคาร
ออมสินจ านวน 13 สาขา และจากผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาพบว่า ธนาคารออมสินทั้ง 13 สาขา มีจ  านวนลูกคา้ท่ีเปิด
ทะเบียนสลากดิจิทลั เพียงร้อยละ 10 ไม่ถึงเป้าหมายท่ีธนาคารออมสินก าหนด ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงสน
ในท่ีจะศึกษาถึงปัญหาในการจ าหน่ายสลากดิจิตอลออมสินผ่านแอพพลิเคชัน่Mobile Banking (MyMo) เพ่ือน าผล
การศึกษามาวางแผนการตลาดในการจ าหน่ายสลากดิจิตอลออมสินผา่นแอพพลิเคชัน่Mobile Banking (MyMo) ต่อไป 
(ธนาคารออมสิน, 2561)  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.เพ่ือศึกษาสาเหตุของปัญหายอดขายในการจ าหน่ายสลากดิจิตอลออมสินผ่านแอพพลิเคชั่นMobile 

Banking (MyMo)ของธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1  
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการส่ือสารการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายสลากดิจิตอลออมสินผ่านแอพพลิเคชัน่ Mymo 
ของธนาคารออมสิน เขตชลบุรี 1 

 

3. การด าเนินการวจิัย 
 ผูว้ิจยัใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกใชว้ิธีการส ารวจดว้ยแบบสอบถามท่ีสร้าง
ข้ึนและไดก้  าหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้งัน้ีคือ 
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 3.1 ประชากร ท่ีใชศึ้กษาเป็นกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสินท่ีรู้จกัสลากออมสินพิเศษ และสลากดิจิตอล ท่ีมีอายุ
ระหว่าง 18-60 ปี ในพ้ืนท่ีเขตชลบุรี 1โดยสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก(Convenience Sampling) จ านวน 400 คนได้
จากสูตรค านวณของ Yamane (1967) 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล โดยลกัษณะค าถามให้เลือกตอบ ประกอบดว้ย 1.  เพศ 
2. อาย ุ 3.  สถานภาพ 4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5. ระดบัการศึกษา และ 6. อาชีพ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีมีหลายค าตอบ
ให้เลือก (Multiple Choice Question) 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการส่ือสารการตลาดของการจ าหน่ายสลากดิจิตอลออมสินผ่าน
แอพพลิเคชัน่ MyMoโดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Question)  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยีการจ าหน่ายสลากดิจิตอลออมสินผ่าน
แอพพลิเคชัน่ MyMoโดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Question)  

ส าหรับค าถามตอนท่ี 2 และ 3จะเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า Rating Scale  Method  รูปแบบ
ของลิเคริท ์(Likert’s Scale)  โดยมีให้เลือก 5 ระดบั (นอ้ยท่ีสุด – มากท่ีสุด) 
 3.3 ความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

ผู ้วิจัยน าแบบสอบถามไปตรวจสอบความเท่ียงตรงด้านเน้ือหาและตรวจสอบค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของขอ้มูล พบว่ามีค่าความเช่ือมัน่โดยรวม เท่ากบั 0.948 
   3.4 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 

วิเคราะห์หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับการทดสอบความสัมพนัธ์ใช้
การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)   
 3.5 กรอบแนวคิดการวิจยั 

ตวัแปรตน้      ตวัแปรตาม 

 
 

4. ผลการวจิัย 
4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.3 มีอายรุะหว่าง 31 – 35 ปี ร้อยละ 38.0 มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 49.5 มีอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 72.8 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน15,000 – 25,000 บาท ร้อยละ 
48.8 รู้จกัสลากดิจิตอลออมสินจากพนกังานธนาคารออมสิน  ร้อยละ 62.3 และ ไม่เคยซ้ือสลากดิจิตอลออมสิน ร้อยละ 
51.7  

 
 
 

การส่ือสารการตลาดของการจ าหน่าย
สลากดิจิตอลออมสินผา่นแอพพลิเคชัน่ 

MyMo 

การยอมรับเทคโนโลยกีารจ าหน่ายสลาก
ดิจิตอลออมสินผา่นแอพพลิเคชัน่ MyMo 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาด 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาด 

การส่ือสารทางการตลาด X  S.D ระดับความส าคญั อนัดับ 
การประชาสัมพนัธ์ 3.76 0.77 มาก 5 
การโฆษณา 3.80 0.78 มาก 4 
การส่งเสริมการขาย 3.88 0.81 มาก 3 
ส่ือสารโดยพนกังานขาย 4.07 0.73 มาก 1 
การตลาดทางตรง 3.93 0.78 มาก 2 
ค่าเฉลีย่ 3.89 0.77 มาก  

ผลการศึกษาตามตารางแสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อการส่ือสารทางการตลาด 
โดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89) โดยให้ความส าคญัต่อการส่ือสารทางการตลาด ดา้นการ ส่ือสารโดย
พนักงานขาย มากท่ีสุด รองลงมาคือ การตลาดทางตรง การส่งเสริมการขาย การโฆษณา และ การประชาสัมพนัธ์ มี
การรับรู้ถึงประโยชน์และความง่ายต่อการใชง้านสลากดิจิตอลออมสินผา่นแอพพลิเคชัน่ MyMo ในระดบัมาก  

 
4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการยอมรับเทคโนโลยกีารจ าหน่ายสลากดิจิตอลออมสินผ่านแอพพลเิคช่ัน 

Mymo 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ถึงประโยชน์ของสลากดิจิตอลออมสิน 

การรับรู้ถึงประโยชน์ X  S.D 
ระดับ 
การรับรู้ 

อันดับ 

1. การซ้ือสลากดิจิตอลออมสินผ่านแอพพลิเคชั่น Mymo ท าให้ท่านลด
ความยุ่งยากในการซ้ือสลากออมสิน 

4.13 0.87 มาก 1 

2. การซ้ือสลากดิจิตอลออมสินผา่นแอพพลิเคชัน่ Mymo มีผลตอบแทนสูง
กวา่สลากออมสินทัว่ไป 

4.01 0.96 มาก 4 

3. สลากดิจิตอลออมสินผา่นแอพพลิเคชัน่ Mymo สิทธิประโยชน์ต่อลูกคา้
ไม่ต่างกบัสลากออมสินทัว่ไป 

4.00 0.90 มาก 6 

4. การจดัเก็บขอ้มูลการซ้ือสลากดิจิตอลออมสินผ่านแอพพลิเคชัน่ Mymo 
มีประสิทธิภาพสูง 

4.02 0.83 มาก 3 

5. การซ้ือสลากดิจิตอลออมสินผา่นแอพพลิเคชัน่ Mymo มีความปลอดภยั 4.00 0.83 มาก 7 
6. ธนาคารออมสินการันตีความปลอดภยัในการรักษาความลบัเก่ียวกบัการ

ซ้ือสลากดิจิตอลออมสินผา่นแอพพลิเคชัน่ Mymo  
4.01 0.82 มาก 5 

7.  ยอดเงินรางวลัจะถูกโอนเขา้บญัชีคู่โอนที่ผกูไวก้ับทะเบียนสลากดิจิทลั 
และเม่ือสลาก ครบอายุ ระบบจะท าการโอนเงินตน้และดอกเบี้ย เขา้บญัชีคู่โอน
โดยอตัโนมตัิ 

4.11 0.85 มาก 2 

8. การถูกรางวลัสลากดิจิตอลออมสิน ไม่ตอ้งเสียภาษี 3.95 1.01 มาก 8 
ค่าเฉลี่ย 4.03 0.77 มาก  
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ผลการศึกษาตามตารางแสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ถึงประโยชน์ของสลากดิจิตอลออมสิน 
โดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03) โดยอนัดบัหน่ึง คือ การซ้ือสลากดิจิตอลออมสินผา่นแอพพลิเคชัน่ Mymo 
ท าให้ท่านลดความยุ่งยากในการซ้ือสลากออมสิน รองลงมาคือ ยอดเงินรางวลัจะถูกโอนเขา้บญัชีคู่โอนท่ีผูกไวก้บั
ทะเบียนสลากดิจิทลั และเม่ือสลาก ครบอายุ ระบบจะท าการโอนเงินตน้และดอกเบ้ีย เขา้บญัชีคู่โอนโดยอตัโนมติั 
และอนัดบัสาม คือ การจดัเก็บขอ้มูลการซ้ือสลากดิจิตอลออมสินผา่นแอพพลิเคชัน่ Mymo มีประสิทธิภาพสูง  
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้านสลากดิจิตอลออมสิน
ผา่นแอพพลิเคชัน่ Mymo 

การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน X  S.D 
ระดับ

ความส าคัญ 
อันดับ 

1. ขั้นตอนการซ้ือสลากดิจิตอลออมสินผา่นแอพพลิเคชัน่ Mymo มีความง่ายต่อ
การเรียนรู้ 

4.04 0.84 มาก 5 

2. การซ้ือสลากดิจิตอลออมสินผา่นแอพพลิเคชัน่ Mymo สามารถท ารายการ 
ฝาก–ถอน-ตรวจสอบขอ้มูลสลากดิจิทลั และตรวจสอบเงินรางวลัสลาก ผา่น
ช่องทางบริการ Mobile Banking (MyMo) ไดด้ว้ยตนเอง 

4.04 0.85 มาก 4 

3. ค  าแนะน าขั้นตอนการซ้ือสลากดิจิตอลออมสินผา่นแอพพลิเคชัน่ Mymo มี
ความชดัเจน ง่ายต่อการปฏิบตัิตาม 

4.06 0.83 มาก 2 

4. ขั้นตอนการซ้ือสลากดิจิตอลออมสินผา่นแอพพลิเคชัน่ Mymo มีความสะดวก 
เพราะการใชง้านไม่ซบัซอ้น 

4.06 0.82 มาก 3 

5. การซ้ือสลากดิจิตอลออมสินผา่นแอพพลิเคชัน่ Mymo สามารถท ารายการ
ผา่นโทรศพัทมื์อถือ และแทปเลต 

4.01 0.91 มาก 6 

6. การซ้ือสลากดิจิตอลออมสินผา่นแอพพลิเคชัน่ Mymo สามารถท าได้
ตลอดเวลา  

4.12 0.86 มาก 1 

ค่าเฉลี่ย 4.05 0.81 มาก  

 
ผลการศึกษาตามตารางแสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้านสลากดิจิตอล

ออมสินผ่านแอพพลิเคชั่น Mymo โดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.05) โดยอันดับหน่ึง คือ การซ้ือสลาก
ดิจิตอลออมสินผ่านแอพพลิเคชั่น Mymo สามารถท าได้ตลอดเวลา รองลงมาคือ  ค าแนะน าขั้นตอนการซ้ือสลาก
ดิจิตอลออมสินผา่นแอพพลิเคชัน่ Mymo มีความชดัเจน ง่ายต่อการปฏิบติัตาม และ ขั้นตอนการซ้ือสลากดิจิตอลออม
สินผา่นแอพพลิเคชัน่ Mymo มีความสะดวก เพราะการใชง้านไม่ซบัซอ้น  
 

4.4  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตวัแปร 
โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยก าหนดค่าระดับ

นยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบั 0.05 หมายความว่า ถา้ Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 ไม่มีอิทธิพลต่อกนัระหว่างตวัแปร 2 ตวั และ 
ถา้ค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 มีอิทธิพลต่อกนัระหว่างตวัแปร 2 ตวั 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสารการตลาดกบัการรับรู้ถึงประโยชน์ของสลากดิจิตอล 

การส่ือสารการตลาด 
การรับรู้ถึงประโยชน์ของสลากดิจิตอล 

B β t Sig 

(Constant) 1.235  7.341 0.000 
การประชาสัมพนัธ์ 0.245 0.244 3.559 0.000 
การโฆษณา 0.407 0.414 5.344 0.000 
การส่งเสริมการขาย -0.029 -0.03 -0.447 0.655 
ส่ือสารโดยพนกังานขาย 0.71 0.674 11.508 0.000 
การตลาดทางตรง 0.157 0.159 2.353 0.019 

Adjusted R2 = 0.465 , F70.313 , *P<0.05 
 

ผลการศึกษาตามตารางแสดงให้เห็นว่าการส่ือสารการตลาดกบัการรับรู้ถึงประโยชน์ของสลากดิจิตอล มี
ระดบัอิทธิพลร้อยละ 46.5 แสดงว่า การส่ือสารการตลาดมีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ของสลากดิจิตอล ร้อยละ 
46.5 และพบว่าส่ือสารโดยพนกังานขายมีอิทธิพลต่อกบัการรับรู้ถึงประโยชน์ของสลากดิจิตอล มากท่ีสุด (= 0.674) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 รองลงมาคือ การโฆษณา(= 0.414) การประชาสัมพนัธ์ (= 0.244) และ
การตลาดทางตรง (= 0.159) ตามล าดบั ส่วนการส่งเสริมการขายไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ของสลาก
ดิจิตอล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสารการตลาดกบัการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน 

การส่ือสารการตลาด 
การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน 

B β t Sig 

(Constant) 1.179  6.4 0.000 
การประชาสัมพนัธ์ 0.215 0.203 2.855 0.005 
การโฆษณา 0.348 0.336 4.178 0.000 
การส่งเสริมการขาย 0.01 0.01 0.137 0.891 
ส่ือสารโดยพนกังานขาย 0.683 0.615 10.106 0.000 
การตลาดทางตรง -0.118 -0.114 -1.62 0.106 

Adjusted R2 = 0.422 , F= 59.256 , *P<0.05 
 

ผลการศึกษาตามตารางแสดงให้เห็นว่าการส่ือสารการตลาดกบัการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้านสลากดิจิตอล 
มีระดบัอิทธิพลร้อยละ 42.2 แสดงว่า การส่ือสารการตลาดมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้านสลากดิจิตอล 
ร้อยละ 42.2 และพบว่า ส่ือสารโดยพนักงานขายมีอิทธิพลต่อกบัการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้านสลากดิจิตอล มาก
ท่ีสุด (= 0.615) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 รองลงมาคือ การโฆษณา(= 0.336) และการประชาสัมพนัธ์ 
(= 0.203) ส่วนการส่งเสริมการขายและการตลาดทางตรงไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ของสลากดิจิตอล 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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4.4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาสาเหตุของปัญหา 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถหาสาเหตุของปัญหาในการจ าหน่ายสลากดิจิตอลออมสินผ่าน

แอพพลิเคชัน่ MyMoของธนาคารออมสิน ดงัน้ี 
สาเหตุที ่1 ลูกค้าธนาคารออมสินไม่รู้จักสลากออมสินดิจิตอล 
จากผลการศึกษา พบว่า ลูกคา้ธนาคารออมสินท่ีรู้จกัสลากดิจิตอลออมสิน ร้อยละ 59.3 และไม่รู้จกัสลาก

ดิจิตอลออมสิน ร้อยละ 40.6 
สาเหตุที ่2 จ านวนพนักงานสาขาไม่เพียงพอต่อการแนะน าสลากดิจิตอล 
จากการศึกษา พบว่า ลูกคา้ธนาคารออมสิน ให้ความส าคญัต่อการส่ือสารทางการตลาดของสลากดิจิตอล

ออมสินผ่านแอพพลิเคชัน่ MyMo ผ่านการส่ือสารโดยพนักงานขายของสาขา มากท่ีสุด แต่ปัจจุบนัจ านวนพนักงาน
สาขาของธนาคารออมสินมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการลูกคา้และไม่เพียงพอต่อการขายสลากออมสินดิจิตอล  

สาเหตุที ่3 การส่ือสารทางการตลาดของสลากดิจิตอลออมสินผ่านแอพพลเิคช่ัน MyMo มน้ีอย 
จากการศึกษา พบว่า ลูกคา้ธนาคารออมสิน ให้ความส าคญัต่อการส่ือสารทางการตลาดของสลากดิจิตอล

ออมสินผ่านแอพพลิเคชั่น MyMoผ่านการประชาสัมพนัธ์ น้อยท่ีสุด โดยเฉพาะการประชาสัมพนัธ์ผ่านบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียง แต่ปัจจุบนัการส่ือสารการตลาดท่ีธนาคารออมสินน ามาใชเ้พ่ือกระตุน้ให้ลูกคา้เกิดการตดัสินใจซ้ือ คือ การ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงถือว่าเป็นการจดักิจกรรมส่ือสารการตลาดท่ีไม่ตรงต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

สาเหตุที ่ 4 ลูกค้าธนาคารออมสินไม่รับรู้ถึงประโยชน์และวธิีการซ้ือสลากออมสินดิจิตอล 
จากการศึกษาขอ้มูล การรับรู้เก่ียวกบัการจ าหน่ายสลากดิจิตอลออมสินผ่านแอพพลิเคชัน่ MyMoของ

ธนาคารออมสิน พบว่า  ลูกคา้มีการรับรู้ว่าการซ้ือสลากดิจิตอลออมสินผ่านแอพพลิเคชัน่ MyMoสามารถท ารายการ
ผา่นโทรศพัทมื์อถือ และTaplet โดยมีความปลอดภยั และเม่ือมีการถูกรางวลัสลากดิจิตอลออมสิน จะไม่ตอ้งเสียภาษี  
ในระดับต ่าท่ีสุด ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวถือเป็นข้อมูลส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการจ าหน่ายสลากดิจิตอลออมสินผ่าน
แอพพลิเคชัน่ MyMo ของธนาคารออมสิน 

 

4.5 แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหา 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถหาแนวทางเลือกการแกไ้ขปัญหาในการจ าหน่ายสลากดิจิตอลออมสิน

ผา่นแอพพลิเคชัน่ MyMoของธนาคารออมสิน ดงัน้ี 
แนวทางเลือกที่ 1 การจัดตั้งหน่วยงานส าหรับการโฆษณา  ประชาสัมพันธ์ และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของ

ธนาคารออมสิน 
การจดัตั้งหน่วยงานส าหรับการโฆษณา  ประชาสัมพนัธ์ และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของธนาคารออมสิน 

อย่างสลากออมสินดิจิตอล  สลากออมสินทัว่ไป  การสมคัรบตัรบตัรเครดิต  บตัรเดบิต การสมคัรMyMoฯลฯ 
โดยเฉพาะ ซ่ึงอาจเป็นการจดัตั้งจากกลุ่มพนักงานออมสิน หรือเปิดรับสมคัรลูกจา้งชัว่คราว ท่ีมีหน้าท่ีในการออก
หน่วยเคล่ือนท่ี หรือออกบูทเพ่ือโฆษณา  ประชาสัมพนัธ์ จ  าหน่ายผลิตภณัฑ์ของออมสิน โดยเฉพาะแนวทางน้ีมี
จุดเด่นคือ พนักงานจะมีความเช่ียวชาญและความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ออมสิน และสามารถออกหน่วย
เคล่ือนท่ีไดทุ้กพ้ืนท่ี และข้ึนตรงกบัส านกังานเขตชลบุรี 1 อีกทั้งยงัสามารถเขา้ช่วยงานธนาคารออมสินในแต่ละสาขา
ท่ีมียอดการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ต ่ากว่าเป้า ทั้งน้ีเพราะผลจากการศึกษา พบว่า ลูกคา้ธนาคารออมสิน ให้ความส าคญัต่อ
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การส่ือสารทางการตลาดของสลากดิจิตอลออมสินผ่านแอพพลิเคชัน่ MyMo ผ่านการส่ือสารโดยพนักงานขายของ
สาขามากท่ีสุด ประกอบกบัผลการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสารการตลาดกบัการรับรู้การจ าหน่ายสลาก
ดิจิตอล พบว่า การส่ือสารการตลาดโดยพนักงานขายมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้านสลากดิจิตอลและ
การรับรู้ถึงประโยชน์ของสลากดิจิตอล มากท่ีสุด ประกอบกบัสลากดิจิตอลเป็นผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวข้องกบัเทคโนโลยี
สมยัใหม่ ท าให้ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการตอ้งการค าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกบัวิธีการใชง้านค่อนขา้งมาก ดงันั้น ธนาคารออม
สินควรเพ่ิมจ านวนพนกังานหรือจดัตั้งหน่วยท่ีมีหนา้ท่ีในการให้ค  าแนะน า การขายผลิตภณัฑอ์อมสิน โดยเฉพาะการ
รับรู้ถึงการรับรู้ความง่ายในการใชง้านเทคโนโลยีการซ้ือสลากออมสินดิจิตอล ซ่ึงผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผูต้อบ
แบบสอบถามตอ้งการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้านสลากดิจิตอลออมสินผ่านแอพพลิเคชัน่ MyMoโดยรวมในระดบั
มาก โดยตอ้งการรับรู้ว่าการซ้ือสลากดิจิตอลออมสินผ่านแอพพลิเคชั่น MyMoสามารถท าไดต้ลอดเวลา มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ค าแนะน าขั้นตอนการซ้ือสลากดิจิตอลออมสินผ่านแอพพลิเคชั่น MyMoท่ีมีความชดัเจน ง่ายต่อการ
ปฏิบติัตาม มีความสะดวก ใช้งานไม่ซับซ้อน และต้องการรับรู้ว่าการซ้ือสลากดิจิตอลออมสินผ่านแอพพลิเคชัน่ 
MyMoสามารถท ารายการ ฝาก–ถอน-ตรวจสอบขอ้มูลสลากดิจิทลั และตรวจสอบเงินรางวลัสลาก ผา่นช่องทางบริการ 
Mobile Banking (MyMo) ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการซ้ือสลากดิจิตอลออมสินผ่านแอพพลิเคชั่น MyMoสามารถท า
รายการผา่นโทรศพัทมื์อถือ และ Taplet 

ขอ้ดี 1. จากการท่ีธนาคารออมสินจดัตั้ งหน่วยงานเคล่ือนท่ีเพ่ือเสนอขายผลิตภัณฑ์ออมสิน จะท าให้
ธนาคารออมสินมียอดการขายผลิตภณัฑอ์อมสินเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะผลิตภณัฑท่ี์มียอดการจ าหน่ายต ่าอยา่งสลาก
ออมสินดิจิตอล เพราะลูกคา้ท่ีมีความสงสัยเก่ียวกบัผลิตภณัฑส์ามารถสอบถามขอ้มูลและปรึกษาพนกังานขายถึงขอ้ดี 
ขอ้เสีย ความคุม้ค่าของการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 

2. ลูกคา้ธนาคารออมสินเกิดความไวว้างใจในผลิตภัณฑ์ท่ีตอ้งการซ้ือมากข้ึน เพราะการท่ีพนักงานมี
เวลาในการเสนอขายสินคา้กบัลูกคา้ ท าให้สามารถจูงใจ กระตุน้ให้ลูกคา้เกิดความสนใจในผลิตภณัฑ ์จนถึงไวว้างใจ
ว่าผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการซ้ืออยา่งสลากออมสินดิจิตอลมีความปลอดภยัและสามารถซ้ือขายไดเ้หมือนกบัสลากออมสิน
ทัว่ไป 

3. พนักงานออมสินท่ีมีหน้าท่ีในการขายผลิตภัณฑ์ออมสิน โดยเฉพาะจะมีความรู้ความเข้าใจใน
ผลิตภณัฑ์ออมสิน และเช่ียวชาญในการจูงใจให้ลูกคา้เกิดการตัดสินใจซ้ือสลากดิจิตอลออมสินผ่านแอพพลิเคชั่น 
Mymo 

4. ธนาคารออมสินสาขาท่ีมีพนักงานไม่เพียงพอ หรือมียอดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของธนาคารออมสินต ่า 
จะมียอดจ าหน่ายเพ่ิมข้ึน เพราะหน่วยงานเคล่ือนท่ีเพ่ือเสนอขายผลิตภณัฑอ์อมสินสามารถไปตั้งบูทในธนาคารและ
ขายผลิตภณัฑ์ให้ธนาคารออมสินแต่ละสาขา โดยมีการสับเปล่ียนหมุนเวียนไปแต่ละพ้ืนท่ีตั้งของธนาคารออมสิน
สาขาได ้

ขอ้เสีย 1. ธนาคารออมสินจะมีตน้ทุนในการจดัจา้ง /จดัตั้งหน่วยงานในการการขายผลิตภณัฑ์ออมสิน
สูงข้ึน 

2. การจดัสรรงบประมาณของธนาคารออมสินเป็นการจดัสรรงบประมาณรายปี และไม่มีงบประมาณ
ส าหรับการจดัตั้งหน่วยงานเคล่ือนท่ีส าหรับการเสนอขายผลิตภณัฑอ์อมสิน ท าให้ธนาคารออมสินแต่ละเขตอาจตอ้ง
จดัสรรงบประมาณในดา้นอ่ืนมาแทนท่ี 

 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  835 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

แนวทางเลือกที ่2 การพัฒนาและปรับปรุงกจิกรรมส่งเสริมการขาย 
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนักิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีธนาคารออมสินมอบให้กับลูกคา้จะเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี

ธนาคารออมสินในส่วนกลางเป็นผูผ้ลิตและส่งมอบให้กบัธนาคารออมสินแต่ละสาขา ซ่ึงผลิตภณัฑส่์วนใหญ่จะเป็น
แบบเดียวกันทัว่ทั้งประเทศ ซ่ึงจากวฒันธรรมของแต่ละภูมิภาคจะพบว่า ลูกค้าธนาคารออมสินแต่ละภูมิภาคก็มี
วฒันธรรม ความชอบ รูปแบบการด าเนินชีวิตแตกต่างกนั ดงันั้น ธนาคารออมสินควรมีการส ารวจความคิดเห็นของ
ลูกคา้ธนาคารออมสินแต่ละภูมิภาค เพ่ือจะจดักิจกรรมส่งเสริมการขายให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ส าหรับ
ลูกคา้ธนาคารออมสิน ภาค 15 พบว่ากิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีลูกคา้ธนาคารออมสิน ให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ การ
มอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ คูปองส่วนลดร้านคา้ออนไลน์  บตัรภาพยนตร์ฟรี ฯลฯ ส าหรับลูกคา้ท่ีสมคัรใชบ้ริการ
แอพพลิเคชัน่ MyMoและมีสิทธิพิเศษมากข้ึนส าหรับลูกคา้ธนาคารออมสินท่ีตอ้งการซ้ือสลากออมสินดิจิตอล ซ่ึงการ
มอบสิทธิพิเศษ จะสร้างความรู้สึกพิเศษ การเป็นลูกคา้คนส าคญัสร้างทศันคติท่ีดีในใจลูกคา้ ซ่ึงจะเป็นแรงจูงใจให้
ลูกคา้เกิดการตดัสินใจสมคัรแอพพลิเคชัน่ MyMoซ่ึงเม่ือลูกคา้สมคัรแอพพลิเคชัน่ จะส่งผลให้ลูกคา้เรียนรู้ขั้นตอน
การใชง้านแอพพลิเคชัน่ MyMoมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือสลากออมสินดิจิตอลมากข้ึน นอกจากน้ีในการพฒันาและปรับปรุง
กิจกรรมส่งเสริมการขายเก่ียวกบัการมอบสิทธิพิเศษกับของท่ีระลึกท่ีมีเอกลกัษณ์ แลว้จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญต่อ การลดค่าธรรมเนียมในการสมคัรใช้บริการแอพพลิเคชั่น MyMoส าหรับลูกคา้
ธนาคารออมสินท่ีตอ้งการซ้ือสลากออมสินดิจิตอล เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมา คือ การแจกของขวญัพิเศษเม่ือซ้ือสลาก
ดิจิตอลออมสิน ยงัเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีลูกคา้ธนาคารออมสินมีความตอ้งการให้ธนาคารออมสินมอบให้กบั
ลูกค้า รวมถึงการมอบบริการพิเศษท่ีเก่ียวกบัสลากออมสินดิจิตอล อย่างการให้บริการตอบปัญหาเก่ียวกบัสลาก
ดิจิตอลตลอด 24 ชัว่โมง และการจดับริการพิเศษในการสอนวิธีการซ้ือสลากออมสินดิจิตอลทางโทรศพัท ์ 

ขอ้ดี 1.การมอบของท่ีระลึกหรือการให้สิทธิพิเศษเป็นกิจกรรมการตลาดท่ีง่ายต่อการประชาสัมพนัธ์และ
ส่ือสารให้ลูกคา้รับรู้ แต่เป็นกิจกรรมทางการตลาดท่ีให้ผลตอบแทนคุม้ค่า เพราะสามารถกระตุน้ให้ลูกคา้เกิดความ
สนใจในผลิตภณัฑ ์และตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑไ์ด ้

2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการมอบของท่ีระลึก ท่ีมีเอกลักษณ์ในแต่ละทอ้งท่ี แบ่งตาม
ภูมิภาค จะสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัธนาคารออมสิน และสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ในแต่ละพ้ืนท่ี เพราะลุก
คา้จะไดรั้บของท่ีระลึก หรือสิทธิประโยชน์ท่ีตรงกบัความตอ้งการสอดคลอ้งกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต วฒันธรรม  

ขอ้เสีย ธนาคารออมสินจะมีตน้ทุนส าหรับการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย การผลิตของท่ีระลึก และการ
ส ารวจขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละพ้ืนท่ี 

 

แนวทางเลือกที ่3 การเพิ่มกจิกรรมส่ือสารทางการตลาดสลากออมสินดิจิตอล 
การเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพนัธ์ถึงความคุม้ค่าในการซ้ือสลากดิจิตอล และขั้นตอนการซ้ือ รวมถึง

ความปลอดภยัของการซ้ือสลากดิจิตอลให้กบัลูกคา้รับทราบ โดยตอ้งประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือท่ีเขา้ถึงง่าย เช่น พนกังาน
ออมสิน  การแจกเอกสารแผ่นพบั การประชาสัมพนัธ์ ผ่านส่ือออนไลน์ ต่าง ๆ อย่าง Tablet Line Facebook Twitter 
Instagramเป็นต้น ซ่ึงจากผลการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้เก่ียวกับการจ าหน่ายสลากดิจิตอลออมสินผ่าน
แอพพลิเคชัน่ MyMoของธนาคารออมสิน พบว่า  ลูกคา้มีความตอ้งการรับรู้ถึงประโยชน์และความคุม้ค่าของสลาก
ออมสินดิจิตอลในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่าลูกคา้ส่วนใหญ่รับรู้ถึงประโยชน์และความคุ้มค่าของสลากออมสิน
ดิจิตอลต ่า ซ่ึงขอ้มูลเก่ียวกบัสลากออมสินดิจิตอลท่ีลูกคา้ตอ้งการรับรู้มากท่ีสุด คือ การซ้ือสลากดิจิตอลออมสินผา่น
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แอพพลิเคชัน่ MyMoท าให้ท่านลดความยุ่งยากในการซ้ือสลากออมสิน เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาขอ้มูลดา้นยอดเงิน
รางวลัจะถูกโอนเขา้บญัชีคู่โอนท่ีผูกไวก้บัทะเบียนสลากดิจิทลั และเม่ือสลาก ครบอายุ ระบบจะท าการโอนเงินตน้
และดอกเบ้ีย เข้าบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ อันดับสาม คือ การจัดเก็บข้อมูลการซ้ือสลากดิจิตอลออมสินผ่าน
แอพพลิเคชั่น MyMoมีประสิทธิภาพสูง อันดับส่ี คือ การซ้ือสลากดิจิตอลออมสินผ่านแอพพลิเคชั่น MyMoมี
ผลตอบแทนสูงกว่าสลากออมสินทัว่ไป อนัดบัห้า คือ ธนาคารออมสินการันตีความปลอดภยัในการรักษาความลบั
เก่ียวกบัการซ้ือสลากดิจิตอลออมสินผ่านแอพพลิเคชัน่ MyMoอนัดบัหก คือ สลากดิจิตอลออมสินผ่านแอพพลิเคชัน่ 
MyMoสิทธิประโยชน์ต่อลูกค้าไม่ต่างกับสลากออมสินทั่วไป อันดับเจ็ด คือ การซ้ือสลากดิจิตอลออมสินผ่าน
แอพพลิเคชัน่ MyMoมีความปลอดภยั และอนัดบัแปด คือ การถูกรางวลัสลากดิจิตอลออมสิน ไม่ตอ้งเสียภาษี  

ขอ้มูลขา้งตน้ คือ ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการรับรู้ก่อนการตดัสินใจท่ีจะซ้ือสลากดิจิตอล ดงันั้นธนาคารออมสินตอ้ง
เพ่ิมช่องทางการส่ือสารให้กบัลูกคา้รับรู้มากข้ึน โดยจากผลการศึกษา จะพบว่า การส่ือสารการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ถึงประโยชน์ของสลากดิจิตอล โดยเฉพาะการส่ือสารผา่นการโฆษณาการประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรง 
ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า การโฆษณาสลากออมสินกิจิตอลแบบสร้างเร่ืองราว (Story) สามารถกระตุน้ให้เกิดความสนใจ
ในสลากดิจิตอลได ้ในระดบัมาก รองลงมา คือ การโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ ต่าง ๆ ก็สามารถสร้าง
แรงจูงใจ ให้ลูกคา้หาขอ้มูลเพ่ิมเติมมากข้ึน รวมถึงการโฆษณาผลิตภณัฑบ์ริการผ่านกิจกรรม CSR ของธนาคารออม
สิน สามารถกระตุน้ให้เกิดความสนใจในสลากดิจิตอลได ้ และ การโฆษณาโดยการใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงรับรองถึง
ข้อดีของสลากออมสินดิจิตอล ส่วนการประชาสัมพนัธ์สลากออมสินดิจิตอล ธนาคารออมสินควรผ่านสาขาของ
ธนาคารออมสิน มากท่ีสุด รอลงมา ลูกค้าต้องการให้ประชาสัมพนัธ์ ผ่านส่ือออนไลน์ ๆ อาทิ Website Facebook 
Youtubeฯลฯ ประชาสัมพนัธ์ผา่นการเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ และประชาสัมพนัธ์ ผา่นบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียง นอกจากน้ีการตลาดทางตรงของสลากออมสินดิจิตอลท่ีลูกคา้ธนาคารออมสินตอ้งการ เป็นอนัดบัหน่ึง คือ 
บริการแจง้ขอ้มูลสลากดิจิตอล ผ่านขอ้ความในแอพพลิเคชัน่ MyMoรองลงมาคือ  บริการแจง้ขอ้มูลผลรางวลัสลาก
ดิจิตอลผา่นการส่งขอ้ความ (SMS) หรือ E-mail บริการแจง้เตือนเม่ือมีปัญหาเก่ียวกบัสลากดิจิตอลของลูกคา้ เช่น การ
มีบุคคลภายนอกพยายามถอนสลาก เป็นตน้ บริการแจง้ขอ้มูลกรณีเกิดปัญหาเก่ียวกบัการให้บริการการจ าหน่ายสลาก
ดิจิตอล ทางขอ้ความ (SMS) หรือ E-mail และบริการฝากขอ้ความเก่ียวกบัค าถามของสลากดิจิตอลทาง Website ของ
ออมสิน และมีบริการตอบขอ้ซกัถามโดยให้พนกังานบริการโทรกลบั  

ขอ้ดี 1. ลูกคา้มีการรับรู้ถึงประโยชน์ของการซ้ือสลากดิจิตอลออมสินผ่านแอพพลิเคชัน่ Mymo มาก
ยิง่ข้ึน โดยเฉพาะการรับรู้ถึงความปลอดภยั การถูกรางวลัสลากดิจิตอลออมสิน จะไม่ตอ้งเสียภาษี   

2. ธนาคารออมสินจะมีช่องทางในการส่ือสารการตลาดเก่ียวกบัสลากออมสินดิจิตอลให้ลุกคา้รับทราบ
มากยิง่ข้ึน 

ขอ้เสีย ธนาคารออมสินมีตน้ทุนในการท ากิจกรรมการส่ือสารขอ้มูลให้กบัลูกคา้เพ่ิมมากข้ึน 
 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการน าเสนอแนวทางเลือกทั้ง 3 ดา้น ผูว้ิจยัไดเ้สนอแนวทางเลือกท่ี 1 คือการจดัตั้งหน่วยงานส าหรับการ

โฆษณา  ประชาสัมพนัธ์ การจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องออมสิน ซ่ึงเป็นการจดัตั้งกลุ่มพนกังานออมสิน หรือเปิดรับสมคัร
ลูกจา้งชัว่คราว ท่ีมีหนา้ท่ีในการออกหน่วยเคล่ือนท่ี หรือออกบูทเพ่ือโฆษณา  ประชาสัมพนัธ์ จ  าหน่ายผลิตภณัฑข์อง
ออมสิน โดยเฉพาะ แนวทางน้ีมีจุดเด่นคือ พนกังานจะมีความเช่ียวชาญและความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ออม
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สิน และสามารถออกหน่วยเคล่ือนท่ีได้ทุกพ้ืนท่ี และข้ึนตรงกบัส านักงานเขตชลบุรี 1 อีกทั้งยงัสามารถช่วยงาน
ธนาคารออมสินในแต่ละสาขาท่ีมียอดการจ าหน่ายผลิตภณัฑต์ ่ากว่าเป้าหมายท่ีธนาคารก าหนด โดยแนวทางดงักล่าว
เป็นกลยุทธ์การตลาดกิจกรรมเชิงรุกท่ีเน้นการเขา้ถึงลูกคา้เป็นหลกั โดยมีหลกัส าคญัคือ การให้ความส าคญักบัลูกคา้
รายบุคคล ทั้งน้ีเพราะการส่ือสารแบบส่วนตวั หรือการส่ือสารโดยพนักงาน เป็นการส่ือสารทางการตลาดแบบใช้
พนกังานขาย นิยมใชก้บัผลิตภณัฑ์บริการท่ีมีรายละเอียดการใชง้าน หรือวิธีการใชง้านท่ีซับซอ้น และในกรณีต่อไปน้ี 
เม่ือผลิตภณัฑ์บริการเหมาะกบัการใช้งานโดยการส่ือสารแบบส่วนตัว ซ่ึงสลากออมสินดิจิตอลจดัเป็นผลิตภณัฑ์
บริการท่ีลูกคา้ตอ้งการขอ้มูลของผลิตภณัฑ์บริการอย่างละเอียดเม่ือผลิตภณัฑ์บริการมีความซับซอ้น พนกังานจึงตอ้ง
อธิบายแนะน า ให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์ห้ลูกคา้รับทราบแบบส่วนตวัจะเป็นวิธีท่ีกระตุน้ให้ลูกคา้ตดัสินใจง่าย 
ทั้งน้ีเน่ืองจาก ก่อนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ริการลูกคา้จะมีการคน้หาขอ้มูล 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน สาขากรมการกงสุล 

วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาสาเหตุของปัญหาของยอดเงินฝากรายย่อยทุกประเภทท่ีลดลง และเพ่ือหาแนวทางแกไ้ข
ปัญหาคุณภาพการให้บริการของพนักงานธนาคารออมสิน สาขากรมการกงสุล พร้อมเสนอแนวทางท่ีสามารถแก้ไข
ไดจ้ริง  จากการศึกษาพบว่าปัญหายอดเงินฝากรายยอ่ยทุกประเภทของธนาคารออมสิน สาขากรมการกงสุล ลดลง มี
สาเหตุมาจากคุณภาพการบริการ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้มีคุณภาพต ่า ท่ีตอ้งด าเนินการแกไ้ข  เน่ืองจากพนกังาน
ไม่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  เม่ือลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการ กระบวนการ การให้บริการของสาขาท่ีมีความล่าชา้ 
มีขั้นตอนการให้บริการท่ียุ่งยาก พนักงานไม่มีความพร้อมทนัทีในการให้บริการ ทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา เพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพดา้นการบริการ คือ ให้บริการท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั  ก  าหนดขั้นตอนท่ีเหมาะสม แกไ้ขจุดบกพร่อง
ของสาขา จากการพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหานั้น  ผูว้ิจยัไดก้  าหนดทางเลือกเพ่ือแกไ้ขปัญหาไวท้ั้งหมด 3 ทางเลือก 
คือ 1. ใชแ้นวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพบริการ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ สามารถน ามาก าหนดเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการท่ีดียิง่ข้ึน เพ่ือให้พนกังานทุกคนมุ่งมัน่เต็มใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้ มีความพร้อมท่ีจะให้บริการอยู่
เสมอ 2. ใชแ้นวคิดเก่ียวกบัการกูคื้นการบริการและการรับประกนัการบริการ การหลีกเล่ียงความลม้เหลวของการ
บริการ ในความลม้เหลวขององค์กรอย่างสมบูรณ์  ออกแบบกระบวนการบริการ ตามความเหมาะสมเพ่ือจดัการกบั
จุดบกพร่องหรือปัญหาดงักล่าว 3.ใชแ้นวคิดเก่ียวกบัการกูคื้นการบริการและการรับประกนัการบริการ การรับประกนั
การให้บริการโดยก าหนดเวลาการท าธุรกิจไวอ้ย่างชดัเจนลูกคา้ 1 ท่านรอคิวรวมติดต่อธุรกรรมไม่เกิน 10 นาทีและ
เม่ือสาขาไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามท่ีสัญญาไว ้ พร้อมชดเชยเป็นของก านลั คือ กระปุกออมสินเพ่ือรักษาลูกคา้ จากการ
ประเมิน ขอ้ดี ขอ้เสีย ในแต่ละทางเลือกแลว้ ผูว้ิจยัเสนอให้เลือกใชแ้นวทางท่ี 2 โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีการกูคื้นบริการ
และการรับประกนัการบริการ เน่ืองจากแนวทางเลือกแรกอาจจะไม่สามารถแกปั้ญหาไดเ้พราะปริมาณพนักงานต่อ
ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการน้อยกว่าจึงไม่ครอบคลุม ดงันั้นจึงกระตุน้ให้ลูกคา้ร้องเรียนทนัทีและแกปั้ญหาทนัที เพ่ือป้องกนั
ความลม้เหลวจากการให้บริการ และเพ่ือให้แนวทางการแกไ้ขปัญหาน้ีบรรลุผลส าเร็จ ผูว้ิจยัจึงไดน้ าเสนอทั้งแผนการ
ปฏิบติังาน ดชันีวดัความส าเร็จ ตลอดจนแผนส ารอง 
ค าส าคญั: การฝากเงินลดลง   คุณภาพการบริการ   ธนาคารออมสิน 
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ABSTRACT 
The study of process for improving  the service quality of the Government Savings Bank, Department of  

Consular Affairs.The aim of this study to investigate the problems of all types of deposits decrease and find ways to 
dissolve the problem of the quality services from staff of the Government Savings Bank in Consular Branch with the 
practical solutions.The results have been shown that the problems of all deposits of the Government Savings Bank in 
Consular Branch were decreased cause by the low quality of services from staff that they do not respond to the 
customer requirements. Moreover, the process of services of this branch was complicated and delayed which are the 
readiness of staff. The ways to dissolve the problem of the quality services from staff are use the same standard 
services and easy to understand. In addition, the researcher is considered as 3  alternatives for approaches to resolve 
the problem including (1) Service Quality and Responsiveness Concept… (2) Service Recovery and Service Guarantee 
Concept… and (3) Service Recovery and Service Guarantee Concept… 
Keywords: Deposits decrease, Service Quality, Government Savings Bank 
 
1. บทน า 
       เงินฝาก  เป็นตน้ทุนท่ีท าให้ธนาคารน าไปบริหารสร้างรายไดแ้ละท าอยา่งอ่ืนต่อ แต่ถา้จ  านวนเงินฝากลดลง 
อาจเป็นเหตุท่ีท าให้ผดิต่อ พนัธกิจของธนาคาร และ ลูกคา้ของธนาคารออมสินเองและส่งผลต่อโอกาสท่ีจะน าเงินไป
ใชห้มุนเวียนหรือหรือสร้างรายไดอ่ื้นๆ นอ้ยลง แต่พบว่าธนาคารออมสินสาขากรมการกงสุล มียอดการฝากเงินลดลง
เร่ือยๆ จากปี  2560 ถึง 2561 ผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาขอ้มูลท่ีได้มีการสรุป ยอดเป้ารวม ณ 31 ธันวาคม 2560  จ านวน
ยอดเงินฝากรายย่อยทุกประเภทคงเหลือ 698.32 ลา้นบาท ในปี 2561 ขอ้มูล ณ ปัจจุบนัมีจ านวนยอดเงินฝากรายยอ่ย
ทุกประเภทรวม 538.15 ลา้นบาท จะเห็นไดว้่าจ  านวนเงินฝากรายยอ่ยทุกประเภทลดลง 160.17 ลา้นบาท  
 ผูว้ิจยัจึงท าการศึกษา เบ้ืองตน้ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์กบัลูกคา้เชิงลึก เพ่ือหาสาเหตุถึงจ านวนยอดเงินฝากรายยอ่ย
สุทธิท่ีลดลงไป ท าให้ทราบเบ้ืองตน้พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลคือ 1) คุณภาพดา้นการให้บริการ 2) ทกัษะการส่ือสารของ
พนักงาน ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงหาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน สาขากรมการกงสุล 
วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาสาเหตุของปัญหาของยอดเงินฝากรายย่อยทุกประเภทท่ีลดลง และเพ่ือหาแนวทางแกไ้ข
ปัญหาคุณภาพการให้บริการของพนักงานธนาคารออมสิน สาขากรมการกงสุล พร้อมเสนอแนวทางท่ีสามารถแกไ้ข
ไดจ้ริง ผูว้ิจยัจึงไดท้บทวนเก่ียวกบั 2 ปัจจยัหลกัน้ี แลว้จึงน ามาสร้างเป็นแบบสอบถามเพ่ือหาสาเหตุท่ีเงินฝากของ
ธนาคารออมสินสาขากรมการกงสุลมียอดลดลงว่ามาจาก ดา้นคุณภาพการบริการ หรือ ดา้นทกัษะการส่ือสารของ
พนักงาน เพ่ือต้องการทราบว่าปัจจัยด้านใดท่ีจ าเป็นต้องแก้ไขมากท่ีสุด เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยอธิบายถึงวิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) ผลจากการวิจยัพบว่าคุณภาพการบริการ
ดา้นการตอบสองต่อลูกคา้ (Responsiveness) มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบัร้อยละ 2.83 ลูกคา้มีระดบัความเห็นรวมอยู่ท่ีระดบั
เห็นปานกลาง สรุปไดว้่าการตอบสนองต่อความตอ้งการหรือความรู้สึกลูกคา้ยงัไม่เป็นท่ีพอใจ โดยพนกังานไม่เต็มใจ
ช่วยเหลือหรือให้บริการลูกคา้อย่างเต็มท่ีไม่มีความพร้อมในการให้บริการทนัที การท่ีจะท าให้ลูกคา้พึงพอใจต่อการ
ให้บริการและใชบ้ริการธนาคารจะตอ้งให้ความส าคญักบัคุณภาพการให้บริการทั้ง 5 ดา้น ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการกบั
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ธนาคารออมสินสาขากรมการกงสุล ให้คะแนนเห็นดว้ยท่ีต ่าท่ีสุดในดา้นน้ี เพราะฉะนั้นสาขาจึงตอ้งพิจารณาแกไ้ข
การให้บริการคือ ให้บริการท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั  ก  าหนดขั้นตอนท่ีเหมาะสม แกไ้ขจุดบกพร่องของสาขา 
 จากการพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหานั้น  ผูว้ิจยัไดก้  าหนดทางเลือกเพ่ือแกไ้ขปัญหาไวท้ั้งหมด 3 ทางเลือก 
คือ 1. ใชแ้นวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพบริการ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นความน่าเช่ือถือของการบริการ
โดยให้พนักงานและลูกจา้งทุกคนกระตือรือร้นในการให้บริการ คือการอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพและปลูกฝังการ
ท างานบริการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการท่ีดียิ่งข้ึน เพ่ือให้พนักงานทุกคนมุ่งมัน่เต็มใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้ความ
พร้อมท่ีจะให้บริการอยู่เสมอ 2. ใช้แนวคิดเก่ียวกบัการกู ้คืนการบริการและการรับประกันการบริการ ลูกค้า โดย
กระตุน้ให้ลูกคา้ร้องเรียนทนัทีเพ่ือป้องกนัความลม้เหลวจากการให้บริการ สนับสนุนให้ลูกคา้ร้องเรียนเม่ือลูกคา้ไม่
พอใจกบัการให้บริการของธนาคาร เพ่ิมช่องทางการติดต่อโดยตรงเพ่ือให้ลูกคา้ไดแ้นะน าการให้บริการ 3.ใชแ้นวคิด
เก่ียวกบัการกูคื้นการบริการและการรับประกนัการบริการการรับประกนัการบริการโดยก าหนดจุดยืนว่าลูกคา้หน่ึง
ท่านจะไม่รอคิวรวมติดต่อท าธุรกรรมนานเกิน 10 นาที ถา้เกินเวลาท่ีไดก้  าหนดไวโ้ดยไม่มีกรณีติดขดัอ่ืนๆอย่าใด
ธนาคารจะชดเชยดว้ยของสมนาคุณ 
 

2. แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพบริการ  
  คุณภาพของการให้บริการ  เป็นส่ิงส าคญัในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ   จากธุรกิจการ
ให้บริการ เกิดข้ึนระหว่างกระบวนการส่งมอบบริการทุกจุดท่ีพนักงานตอ้งติดต่อกบัลูกคา้ เป็นโอกาสท่ีพนักงานจะ
ไดส้ร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ เพ่ือสร้างความแตกต่างให้เหนือกว่าคู่แข่ง ตรงต่อความคาดหวงัของผูรั้บบริการ ท า
ให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ 1) ความเป็นรูปธรรมของบริการ หมายถึง ลกัษณะ
ท่ีปรากฏหรือจบัตอ้งให้เห็นถึงการอ านวยความสะดวกต่างๆ สภาพแวดลอ้มภายในสถานบริการให้ความส าคญัสอง
ส่วนไดแ้ก่ 1. อุปกรณ์ และ วสัดุต่างๆเคร่ืองมืออ านวยคามสะดวกให้กบัลูกคา้ เช่น โต๊ะบริการ เกา้อ้ีส าหรับนัง่คอย 
เป็นตน้ 2. พนักงานบริการและวสัดุท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสาร เช่น การแต่งกายของพนักงาน ป้ายช่ือของพนักงาน 
นามบตัร เป็นตน้ 2) ความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้หมายถึง การให้บริการท่ีตรงตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ มี
ความถูกตอ้งเป็นมาตรฐาน ท าให้ผูรั้บบริการเกิดความเช่ือถือในการให้บริการและไวว้างใจในการให้บริการได ้เช่น 
พนกังานให้บริการตามท่ีไดส้ัญญาไว ้พนกังานตอ้งแสดงความจริงใจในการแกปั้ญหาขอลูกคา้ เม่ือลูกคา้มีปัญหาให้
ช่วยเหลือ  3) การตอบสนองต่อลูกค้า   หมายถึง ความพร้อมท่ีจะให้บริการรวมถึงความเต็มใจท่ีจะให้บริการ
ผูรั้บบริการสามารถรับบริการอย่างทนัท่วงที  การบริการท่ีเขา้ถึงไดง่้ายพร้อมการให้บริการอยา่งทัว่ถึงและรวดเร็ว   
4) การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกค้า หมายถึง มีความสามารถในการสร้างความเช่ือมัน่ให้กับผูรั้บบริการ ผูใ้ห้บริการ
จะตอ้งแสดงถึงความสามารถท่ีให้เห็นถึงทกัษะและความรู้ บริการอย่างสุภาพมีกริยามารยาทท่ีดีมีประสิทธิภาพใน
การติดต่อส่ือสารให้ผูรั้บบริการเกิดความมัน่ใจว่าจะได้รับบริการอย่างดีท่ีสุด 5) การรู้จักเข้าใจลูกค้า หมายถึง 
ความสามารถในการดูแลลูกคา้แต่ละรายท่ีแตกต่างกนั สนใจต่อผูรั้บบริการแต่ละคนเท่าๆกนั  โดยให้ความสนใจ  
ความเห็นอกเห็นใจ   ซ่ึงสอดคล้องกับลิวอิสและบูม (Lewis, and Bloom, 1983) ได้ให้ค  านิยามของคุณภาพการ
ให้บริการว่าเป็นส่ิงท่ีช้ีวดัถึงระดบัของการบริการท่ีส่งมอบโดยผูใ้ห้บริการต่อลูกคา้หรือผูรั้บบริการว่าสอดคลอ้งกบั
ความต้องการของเขาได้ดีเพียงใด การส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ (Delivering Service Quality) จึงหมายถึง การ
ตอบสนองต่อผูรั้บบริการบนพ้ืนฐานความคาดหวงัของผูรั้บบริการ 
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 2.2 แนวคดิเกีย่วกบัความพึงพอใจของลูกค้า  
 Wissaw julkaw (2556) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศัคติของบุคคลท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงใด
ส่ิงหน่ึง ทศัคติท่ีเป็นไปในทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีความสุขหรือการไดรั้บการตอบสนองอย่างครบถว้น
สมบูรณ์ บรรลุจุดหมายต่อส่ิงนั้น   เกิดสภาพความพึงพอใจ ทศัคติทางลบคือความรู้สึกท่ีปราศนาความสุขเกิดความ
ทุกคือการไดรั้บการตอบสนองไม่ครบถว้นสมบูรณ์ไม่บรรลุเป้าหมายในระดบัหน่ึง  ต่อส่ิงนั้นเกิดความไม่พอใจต่อ
ส่ิงนั้น  สภาพแวดลอ้มและเวลามีผลต่อความพึงพอใจท่ีเปล่ียนแปลงไป  ความพึงพอใจของลูกคา้คือ ความรู้สึกดีท่ีมา
จากประสิทธิภาพการท างานจริงของสินค้าและบริการเกิดการรับรู้ด้วยตนเอง ระดับความพึงพอใจจะมากถ้า
ผลประโยชน์เป็นไปตามท่ีลูกคา้คาดหวงั ระดบัความพึงพอใจนอ้ยเกิดจากประสิทธิการท างานของสินคา้และบริการ
ไม่เป็นไปตามท่ีลูกคา้คาดหวงั  จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้ลูกคา้ไม่พอใจ ดังนั้น การท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจจะส่งผล
ต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ท าให้ลูกคา้ใชบ้ริการต่อไป  
 2.3 แนวคดิเกีย่วกบัการกู้คืนการบริการและการรับประกนัการบริการ  
 Kashyap (2001) กล่าวว่า การรับประกนัการบริการ เป็นกลไกหน่ึงในการไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้และ
ความมุ่งมัน่ในการส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพท่ีลูกคา้ตอ้งการ ความพึงพอใจเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่เม่ือไดรั้บการรับรอง
นั้นเป็นเร่ืองเก่ียวกบัน ้ าแข็งโดยองค์กรบริการใด ๆ การให้บริการท่ีผูใ้ห้บริการมอบให้แก่ลูกคา้หรือส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริการและอาจรวมถึงการชดเชยให้กบัลูกคา้ หากความมุ่งมัน่ไม่ไดรั้บเกียรติ  ตอ้งเขา้ใจว่าลูกคา้คาดหวงั
อะไรจากองค์กรบริการ  ในขณะท่ีวางแผนการรับประกนัการ บริการ ช่วยในการจดัแนวการรับประกนัตามแนวคิด
บริการและความตอ้งการของลูกคา้  ช่วยในการก าหนดมาตรฐานการให้บริการท่ีชดัเจน การรับประกนัควรชดัเจน
และปราศจากความคลุมเครือ  จากนั้นจะมุ่งเน้นไปท่ีความคาดหวงัท่ีชดัเจนของลูกคา้ รวมถึงพนักงานขององค์กร
บริการ 
 2.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 วรวรรณ ศิลมฐั (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคารออมสินสาขาแกลง 
จงัหวดัระยอง โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาในการให้บริการของธนาคารออมสินสาขาแกลง จงัหวดั
ระยอง และเพ่ือศึกษาแนวทางการแกปั้ญหาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคารออมสินสาขาแกลง 
จังหวดัระยอง จากการศึกษาพบว่า การขาดประสิทธิภาพในการท างาน เกิดจากปัจจัยต่างๆดังน้ี 1)ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ สาเหตุเกิดจาก ขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยาก และซับซ้อน เน่ืองจากธนาคารเป็นธนาคารของ
รัฐบาลมีระเบียบปฏิบติัการท่ีเขม้งวด จึงส่งผลให้เกิดการบริการท่ีมีความล่าชา้ 2) ปัจจยัดา้นพนกังาน สาเหตุเกิดจาก 
พนกังานของธนาคารออมสินเป็นพนกังานเขา้ใหม่และไม่มีประสบการณ์การท างานมาก่อนท าให้ยงัขาดความรู้ความ
เขา้ใจในการท างาน ประกอบกบัก่อนการเขา้ท างานธนาคารไม่มีการอบรมพนักงานเพ่ือให้เขา้ถึงกระบวนการ และ
ผลิตภณัฑต่์างๆของธนาคาร 3) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มสาเหตุเกิดจากธนาคารยงัมีส่ิงอ  านวยความสะดวกไม่เพียงพอ
ต่อความตอ้งการของลูกคา้ สถานท่ีให้บริการยงัมีความสะดวกไม่เพียงพอ เช่น สถานท่ีนั่งรอรับบริการ สถานท่ีจอด
รถ ธนาคารไม่มีพนักงานในการให้ค าแนะน าในการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ เช่น ใบฝาก/ถอน เม่ือลูกคา้เข้ ามาใช้
บริการท าให้ลูกคา้เกิดความไม่ประทบัใจและไปใชบ้ริการกบัธนาคารอ่ืนๆ 
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3. วธิีการศึกษา 
 ผูว้ิจยัใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกใชว้ิธีการส ารวจดว้ยการศึกษา จาก 2 ปัจจยั
หลกัน้ี แลว้จึงน ามาสร้างเป็นแบบสอบถามเพ่ือหาสาเหตุท่ีเงินฝากของธนาคารออมสินสาขากรมการกงสุลมียอด
ลดลงว่ามาจาก ดา้นคุณภาพการบริการ หรือ ดา้นทกัษะการส่ือสารของพนกังาน และไดก้  าหนดขอบเขตของการวิจยั
ดงัน้ี 
 3.1 ประชากร 

ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการกบัธนาคารออมสินสาขากรมการกงสุล โดยใชจ้  านวนบญัชีเงินฝากทั้งหมด 67346 บญัชี 
โดยผูว้ิจยัก  าหนดกลุ่มตวัอยา่ง เพศชาย และ เพศหญิงท่ีมีช่วงอายตุั้งแต่ 20 – 75 ปีบริบูรณ์ 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
         ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา สถานภาพการสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
        ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ ของธนาคารออมสินสาขากรมการกงสุลแบ่ง
ออกเป็น 5 ด้านดังน้ี ด้านท่ี 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ จ านวน 12 ข้อ ด้านท่ี 2 ความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้ 
จ  านวน 8 ขอ้ ดา้นท่ี 3 การตอบสนองต่อลูกคา้ จ  านวน 8 ขอ้  ดา้นท่ี 4 การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ จ  านวน 3 ขอ้ ดา้นท่ี 
5 การรู้จกัเขา้ใจลูกคา้  มีจ  านวน 5 ขอ้ รวมทั้งหมดจ านวน 36 ขอ้ 
                ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัทกัษะการส่ือสารของพนักงานธนาคารออมสินสาขากรมการกงสุล มี
จ  านวน 11 ขอ้  
               ส่วนท่ี 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม เป็นค าถาม ปลายเปิดเพ่ือให้ผูต้อบแบบสอบถามเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 
 โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ผูว้ิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลว้น าเสนอในรูปตารางพร้อมอธิบายใตต้าราง เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์
สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงผูว้ิจยัเกณฑก์ารให้คะแนนและการแปลความหมายของค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
โดยใชเ้กณฑว์ดัความพึงพอใจไว ้5 ระดบั 
  3.3 สถิตทีใ่ช้ในการวจิัย 
 วิเคราะห์หาค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ(Percentage) หาคะแนนเฉล่ีย (Mean) โดยหา
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.,S,s)   
 
4. ผลการศึกษา 

4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาสาเหตุของปัญหา 
จากการท่ีไดท้  าการวิจยัเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาถึงคุณภาพการให้บริการดา้นเงินฝากของธนาคารออมสิน สาขา

กรมการกงสุล  ท่ีมียอดเงินฝากลดลง  โดยแจกแบบสอบถามจากความคิดเห็นลูกคา้ส่วนใหญ่เก่ียวกบัการบริการท่ีตอ้ง
ปรับปรุงคุณภาพ  ผลท่ีไดพ้บว่าคุณภาพดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้เป็นปัญหาท่ีตอ้งเร่งแกไ้ข  เน่ืองจากพนกังานไม่มี
ความพร้อมท่ีจะให้บริการลูกคา้ทนัทีเม่ือลูกคา้เขา้มาติดต่อท าธุรกรรม พนักงานไม่พร้อมตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้  พนกังานไม่ไดใ้ห้การช่วยเหลือเป็นท่ีปรึกษาหรือค าแนะน าต่อลูกคา้ ไม่มีกล่องความคิดเห็นต่อผูใ้ชบ้ริการ 
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พนักงานไม่ไดใ้ห้ความเสมอภาคต่อการให้บริการ ลูกคา้ไม่ทราบว่าจะไดรั้บการบริการเม่ือใด สาเหตุเหล่าน้ีเกิดจาก
คุณภาพการให้บริการของตวัพนกังานท่ีจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือให้คุณภาพการให้บริการของสาขาดีข้ึน  

4.2 แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหา 
แนวทางเลือกการแกปั้ญหาท่ี 1 โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพบริการ ดา้นการตอบสนองต่อ

ลูกคา้ และ ความน่าเช่ือถือ 
 ขอ้ดี มีดงัน้ี 
 1) พนกังานไดรั้บการปลูกฝังทกัษะความสามารถและเพ่ิมศกัยภาพจากการฝึกอบรม  

ขอ้เสีย มีดงัน้ี 
2) ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฝึกอบรม 
 
แนวทางเลือกการแกปั้ญหาท่ี 2 โดยใชแ้นวคิดเก่ียวกบัการกูคื้นการบริการและการรับประกนัการบริการ 

(Service Recovery And Service Guarantee) โดยการสนบัสนุนให้ลูกคา้ร้องเรียนเพ่ือการแกไ้ขการบริการในทนัที 
ขอ้ดี มีดงัน้ี 

 1) ขยายฐานลูกคา้เงินฝากประจ า สร้างBrand Loyalty 
 2) การส่ือสารระหว่างสาขาธนาคารกบัลูกคา้ไดส้ะดวกข้ึน และเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

3) กูคื้นการให้บริการท่ีลม้เหลวไดท้นัที 
 ขอ้เสีย มีดงัน้ี 
 1) ลูกคา้ไม่ใช ้Smart Phone ไม่มี แอพพลิเคชัน่ Line  
 2) การตอบค าถามลูกคา้ตอ้งรวดเร็วและสามารถตอบปัญหาลูกคา้ไดท้นัที ใน Official Line ดงันั้นสาขาตอ้ง
แบ่งหนา้ท่ีท่ีจะมาดูแลลูกคา้เพ่ิมเติม 

 
แนวทางเลือกการแกปั้ญหาท่ี 3 โดยใชแ้นวคิดเก่ียวกบัการกูคื้นการบริการและการรับประกนัการบริการ 

(Service Recovery And Service Guarantee) การรับประกนัการให้บริการโดยก าหนดระยะเวลาท่ีรวดเร็วและชดัเจน 
 ขอ้ดี มีดงัน้ี 
 1) ลูกคา้ให้ความสนใจกบัการให้บริการท่ีรวดเร็วสามารถตอบสนองความตอ้งการทนัที 

2) พนกังานระดบัผูบ้ริหารเช่น ผูจ้ดัการและผูช่้วยสาขาเขา้ใจถึงปัญหาและสามารถแกปั้ญหาไดท้นัที 
3) พนกังานไม่ยดึหนา้ท่ีของตนเอง มุ่งเนน้ไปท่ีการตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ 
4) เกิดมาตรฐานการให้บริการบริการท่ีชดัเจน 
ขอ้เสีย มีดงัน้ี 
1) กรณีวนัหยุดพิเศษ วนัส้ินเดือน ท่ีจะมีปริมาณลูกคา้เขา้มาติดต่อธุรกรรมมากสาขาอาจจะท าไม่ไดต้ามท่ี

ระบุไว ้ 
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5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาปัญหา หาสาเหตุท่ียอดเงินฝากรายยอ่ยสุทธิของธนาคารออมสิน สาขา
กรมการกงสุล ลดลง พบว่า คุณภาพดา้นการให้บริการดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดค้ะแนนความพึง
พอใจนอ้ยท่ีสุด สาขาจึงควรด าเนินการการแกไ้ขปัญหาดา้นน้ี เพ่ือรักษาฐานเงินฝากไม่ให้ลดลง  

โดยผูว้ิจยัเลือกแนวทางการแกปั้ญหาท่ี 2 โดยใชแ้นวคิดเก่ียวกบัการกูคื้นการบริการและการรับประกนัการ
บริการ จดัเวรให้พนักงานและลูกจา้งทุกคน รวมถึงผูจ้ดัการผูช่้วยสาขา  ออกมาตอ้นรับลูกคา้เป็นหลกั  ตั้งแต่ลูกคา้
เดินเขา้ภายในสาขา พนักงานจะสามารถตอบปัญหาของลูกคา้ไดท้นัทีตั้งแต่ก่อนท าธุรกรรมหน้าเคาน์เตอร์ผูจ้ดัการ
และผูช่้วยสามารถรับทราบถึงปัญหาและขอ้ร้องเรียนต่างๆและตัดสินใจแก้ปัญหาได้ทนัที การรับรู้ปัญหาเร็วและ
แกปั้ญหาเพ่ือตอบสนองสนองความตอ้งการลูกคา้ทนัทีจะท าให้สาขาไม่สูญเสียลูกคา้หรือมโอกาสสูญเสียลูกคา้น้อย
ท่ีสุด และเม่ือมีพนกังานงานตอ้นรับเห็นว่าลูกคา้รอคิวนานสามารถแนะน าหรือพาลูกคา้ไปสอนท าธุรกรรม โดยใชตู้้
อิเล็กทรอนิกส์ แทนการรอท าธุรกรรมจากหน้าเคาน์เตอร์ ซ่ึงมีจ  านวนจ ากดั เพ่ือแกปั้ญหาพนกังานไม่กระตือรือร้นท่ี
จะให้บริการทนัที    เพ่ิมช่องทางการติดต่อโดยตรง  ส าหรับขอ้ร้องเรียนและขอ้สงสัยทัว่ไป ผ่าน Official Line ของ
ธนาคารออมสิน สาขากรมการกงสุล  ท าให้เขา้ถึงลูกคา้ไดม้ากและรวดเร็ว  รวมถึงความไม่พอใจต่างๆ ของลูกคา้ 
สาขาจะไดด้ าเนินการแกไ้ขอยา่งรวดเร็ว และเป็นการให้ความสะดวกส าหรับลูกคา้ท่ีไม่สะดวกมาใชบ้ริการดว้ยตวัเอง
สะดวกข้ึน ดูแลลูกคา้อย่างใกลชิ้ด นอกจากการดูแลลูกคา้แลว้ การน าเสนอข่าวสารและโปรโมชัน่ต่างๆ ยงัเป็นการ
ขยายฐานลูกคา้ของธนาคารออมสิน สาขากรมการกงสุลไดเ้พ่ิมข้ึน 

5.1 ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success Factors) 
        จากการท่ีผูว้ิจยัวิเคราะห์แนวทางการแกไ้ขปัญหาและไดน้ าเสนอมาจะสามารถน าไปปฏิบติัใชไ้ดจ้ริง

นั้นยอ่มเกิดจากปัจจยัความส าเร็จดงัน้ี 
        1) ได้รับความร่วมมือจากพนักงานและลูกจ้างภายในสาขาทุกระดับให้มีความรู้และความเข้าใจ

ตระหนกัถึงความส าคญัและประโยชน์ขององคก์ร 
        2) เป้าหมายและแผนการจดัการในการแกปั้ญหาตอ้งชดัเจน 
        3) สภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมองคก์รเอ้ือประโยชน์การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
        4) ช่องทางการส่ือสารตอ้งสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
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บทคดัย่อ 
การคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาสาเหตุท่ีลูกคา้ไม่เลือกถือบตัรบตัรเครดิตธนาคารออม

สิน และหาแนวทางเพ่ิมจ านวนผูใ้ชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินธนาคารออมสินภาค 1 เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถาม 
กลุ่มตวัอย่างเป็นลูกค้าธนาคารออมสินภาค 1 จ านวน 400 คน และจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ธนาคารออมสินภาค 1 
ทั้งหมดจ านวน 10 คน แบ่งออกเป็นลูกคา้ท่ีใช้และไม่ใช้บตัรเครดิตธนาคารออมสิน วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) น าเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจง ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression) เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ คือ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) กบัตวัแปร
ตาม คือ พฤติกรรมการตดัสินใชถื้อบตัรเครดิตธนาคารออมสิน ของกลุ่มตวัอย่าง จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทาง ดา้นทางกายภาพ มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใชถื้อ
บตัรเครดิตธนาคารออมสินภาค 1 จากการศึกษาสามารถก าหนดสาเหตุพร้อมเสนอแนวทางการเพ่ิมยอดผูถื้อบัตร
เครดิตธนาคารออมสินภาค 1 ออกเป็นกลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) เป็น 3 แนวทางคือ 1. 
กลยทุธ์ความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ์ (Product Differentiation Strategy) ออกแบบบตัรเครดิตใหม่ในรูปแบบ No Card 
2. กลยุทธ์ความแตกต่างดา้นช่องทาง (Place Differentiation Strategy) สามารถยื่นเอกสารสมคัรบตัรเครดิตธนาคาร
ออมสินผ่าน  Application on Mobile 3.  กลยุทธ์ความแตกต่างด้านลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence 
Differentiation Strategy) สร้างความแตกต่างดา้นสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก GSB Credit Card Club ข้ึน
ร่วมกบัการส่ือสารทางการตลาด เป็นการสร้างความน่าเช่ือ ดึงลูกคา้ กระตุน้ความตอ้งท่ีจะใชง้านบตัรเครดิตธนาคาร
ออมสินให้เป็นไปตามเป้าหมายบตัรเครดิตธนาคารออมสินภาค 1 
ค าส าคญั : บตัรเครดิต ธนาคารออมสิน กลยทุธ์ทางการตลาด 

 

ABSTRACT 
The purposes of this research aims to study the cause and solution to increase the number of GSB 

cardholders, Government Saving Bank Region 1. Questionnaire was used as research tool. The sample group is 400 
customers of Government Savings Bank Region 1, and from interviewing the Government Savings Bank Region 1, 
the sample group is 10 customers divided into customers using the GSB credit card. 5 customers and 5 customers 
who do not use GSB credit cards. Descriptive statistics are presented. The form of the frequency distribution table 
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Percentage, Mean, Standard Deviation and Multiple Linear Regression. To test the relationship between the 
independent variables is the service marketing mix (7P's) and the dependent variable is the decision behavior used to 
hold the GSB credit card of the sample group. According to studies, it has been found that Service marketing mix 
factors (7P’s) on physical, channel, product affecting the decision behavior for holding the GSB credit card region 1. 
Determine the cause and propose guidelines for increasing the number of GSB credit card holder region 1 is a 
differentiation strategy 3 way: 1. Product Differentiation, design a new credit card in the form of no card. 2. Place 
Differentiation Strategy, can apply for a credit card application. Government Savings Bank via Application on 
Mobile. 3. Physical Evidence Differentiation Strategy, create a difference in both internal and external environment. 
GSB Credit Card Club and Integrated marketing communication, pulling customers to stimulate the need to use GSB 
credit cards, to achieve the target of GSB credit card Region 1  
Keywords: Credit card, Government Saving Banks, Strategic Marketing 
 
1. บทน า 

ธนาคารออมสินเป็นสถาบนัทางการเงินท่ีเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีรัฐบาลเป็นประกนัภายใตก้ารก ากับ
ดูแลของกระทรวงการคลงัเปิดด าเนินการมาแล้วกว่า 100 ปี โดยธนาคารออมสินในสายงานกิจการสาขา 1 แบ่ง
ออกเป็น 3 ภาค คือ ภาค 1 ภาค 2 และภาค 3 ซ่ึงธนาคารออมสินภาค 1 นั้นประกอบไปด้วย 1 ส านัก คือ ส านัก
พหลโยธิน และ 4 เขต คือ เขตห้วยขวาง เขตราชวตัร เขตบางเขน และเขตสะพานใหม่ ประกอบดว้ย 50 สาขา ธนาคาร
ออมสินมีการพฒันาระบบและการบริหารการด าเนินงานในทุกด้าน เพ่ือปรับปรุงภาพลักษณ์และรูปแบบการ
ด าเนินงานให้มีความทนัสมยั  

ในปัจจุบนับตัรเครดิตมีอตัราการเติมโตอย่างต่อเน่ือง จากรายงานขอ้มูลจ านวนบตัรพลาสติกประเภทบตัร
เครดิตธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี ธนาคารออมสินมองเห็นความส าคญัในการออกผลิตภณัฑ์บตัรเครดิต
ธนาคารออมสินเป็นของตนเองข้ึนอย่างเป็นทางการ ในวนัท่ี 1 เมษายน 2559 ภายใตแ้นวคิด “สุขอย่างไทย ใชแ้บบ
พอเพียง” โดยบตัรเครดิตธนาคารออมสินมีบตัร 3 ประเภท คือ บตัรเครดิต ธนาคารออมสิน พรีเม่ียม ส าหรับวยัเร่ิมตน้
ท างาน ท่ีมีรายไดป้ระจ าตั้งแต่ 15,000 บาทข้ึนไป บตัรเครดิต ธนาคารออมสิน พรีเชียส ส าหรับผูท่ี้มีรายไดป้านกลาง 
ท่ีมีรายไดป้ระจ าตั้งแต่ 30,000 บาทข้ึนไป และบตัรเครดิต ธนาคารออมสิน เพรสทีจ ส าหรับผูท่ี้มีสินทรัพยสู์ง โดยมี
สินทรัพยธ์นาคารรวม 10 ลา้นบาทข้ึนไป (ธนาคารออมสิน. ธนัวาคม 2561) 

แต่ในขณะเด่ียวกนัสภาวะการแข่งขันของธุรกิจบตัรเครดิตมีการแข่งขันท่ีรุนแรงมากข้ึนตามไปด้วย ทั้ง
ธนาคารพาณิชยไ์ทย หรือ สาขาธนาคารพาณิชยต่์างประเทศในประเทศไทย รวมไปถึงผูป้ระกอบการธุรกิจบตัรเครดิต
ท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน (Non Bank) ซ่ึงธนาคารออมสินสินเป็นผูอ้อกบตัรเครดิตรายใหม่  จึงเป็นโอกาสในการสร้าง
ฐานลูกคา้บตัรเครดิตเพ่ิม (ธนาคารแห่งประเทศไทย. 15 มกราคม 2562) แต่ท่ีผ่านมาผลการด าเนินงานของธนาคาร
ออมสินภาค 1 ณ ปี 2561 มีผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัจ  านวนผูถื้อบตัรเครดิตใหม่ ถึงเดือนธันวาคม 2561 คิดเป็นร้อย
ละ 47.18 ไม่ถึงร้อยละ 50 ของตวัช้ีวดัท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ผูศึ้กษาจึงได้ศึกษาค้นคว้าเร่ือง แนวทางการเพ่ิมยอดผูถื้อบัตรเครดิตธนาคารออมสินภาค 1 โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสาเหตุของปัญหา รวมไปถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาการเพ่ิมยอดผูถื้อบตัรเครดิตธนาคารออม
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สินภาค 1 ท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีธนาคารก าหนด ศึกษาถึงขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix 7P’s) (Armstrong, G and Kotler, P.  2012) ท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1 ศึกษาสาเหตุท่ีลูกคา้ไม่เลือกถือบตัรบตัรเครดิตธนาคารออมสิน 
2.2 เพ่ือหาแนวทางเพ่ิมจ านวนผูใ้ชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินให้มากข้ึน 

 

3. การด าเนินการวจิัย 
ประชากรตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นลูกคา้ธนาคารอมสินภาค 1 เก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative)  โดย

ใชสู้ตรค านวณของ Yamane ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 400  คน โดยแบ่งเก็บขอ้มูลตามเขตของธนาคารออมสินภาค 1 เป็น ส า
หนกัพหลโยธิน และอีก 4 เขต และเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative) เป็นการสัมภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึกเพ่ิมเติม 
กลุ่มตวัอยา่งเป็นลูกคา้ธนาคารออมสินภาค 1 ท่ีใชแ้ละไม่ใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน รวม 10 คน แบ่งเป็นผูใ้ชแ้ละ
ไมใ้ชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน 

เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative) คือแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือศึกษาถึง สาเหตุปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารออมสิน พร้อมทั้งหาแนว
ทางการเพ่ิมยอดผูถื้อบตัรเครดิตธนาคารออมสินภาค 1 ซ่ึงแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นลักษณะค าถามปลายปิด (Close – Ended Questions) แต่เป็นในลักษณะให้เลือกตอบ 
(Check List) จะตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต เป็นลกัษณะค าถามปลายปิด 
(Close – Ended Questions) แต่เป็นในลกัษณะให้เลือกตอบ  
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix 7P’s) ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบ 5 ระดบัของ Likert Scale (เป็นการให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม
ปลายปิด) 
 

4. ผลการวจิัย 
ดา้นประชากรศาสตร์  
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.5 อยูใ่นช่วงอาย ุ21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 

39 และ ช่วงอายุ 31-40 คิดเป็นร้อยละ 41.0 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 62.0 ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 65.0 อาชีพพนกังานลูกจา้งบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 46.5 ช่วงรายได ้15,000 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
55.00  สอดคลอ้งกบั (สินีนาฏ  คุรุกิจวาณิชย.์ 2558) 
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ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรม (ชูชยั  สมิทธิไกร. 2553)   รับรู้บตัรว่ามีบตัรเครดิตธนาคาร

ออมสิน คิดเป็นร้อยละ 76.0 รับขอ้มูลข่าวสารทางช่องทาง Social Network คิดเป็นร้อยละ 73.5 มีบตัรเครดิตทั้งหมด 1 
ใบ คิดเป็นร้อยละ 26.5 ถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงไทย คิดเป็นร้อยละ 39.5 ใชบ้ตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน 1 – 3 คร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 36.5 สอดคลอ้งกบั (นิติพฒัน์  สกูลเกรียงไกร.2559) ใชจ่้ายดว้ยบตัรเครดิต ภตัตาคาร/ร้านอาหาร คิด
เป็นร้อยละ 60.5 โปรแกรมส่งเสริมการตลาด คิดเป็นร้อยละ 23.0 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิต
ธนาคารออมสินโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการ B Beta t Sig. 

(ค่าคงท่ี) -.058  -.222 .824 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ .394 .324 6.392 .000* 

ดา้นราคา .020 .019 .328 .743 

ดา้นช่องทาง .313 .265 3.352 .001* 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด .023 .023 .249 .804 

ดา้นกระบวนการ -.193 -.198 -1.923 .055 

ดา้นบุคคล .132 .115 1.100 .272 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ .202 .144 2.197 .029* 

R = 0.589    R Square = 0.347   Std.Error = 0.752     F = 29.767 

หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
พบว่า ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ์ (Sig. = 0.000) ดา้นช่องทาง (Sig. = 0.001) และ

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Sig. = 0.029) ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารออมสิน ท่ีระดบันัยส าคญั
ทางสถิติ 0.05 ส่วนดา้นราคา (Sig. = 0.743) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Sig. = 0.804) ดา้นกระบวนการ (Sig. = 0.055) 
และด้านบุคคล (Sig. = 0.272) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารออมสิน สอดคล้อง (โสภิตา 
รัตนสมโชค. 2558) แสดงถึงลกัษณะบริการ และเขตพ้ืนท่ี แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดบริการท่ี
แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 2  ขอ้มูลสรุปผลการสัมภาษณ์ลูกคา้ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
หัวข้อสัมภาษณ์ ลูกค้าทีใ่ช้บัตรเครดิต 

ธนาคารออมสิน 
ลูกค้าทีไ่ม่ใช้บัตรเครดิต 

ธนาคารออมสิน 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ - อยากให้มีรูปแบบบตัรเครดิตท่ีลูกคา้

สามารถออกแบบเองได ้
- วงเงินท่ีไดรั้บนอ้ยไป 

- รูปแบบบตัรไม่น่าสนใจ 
 

ดา้นราคา - อยากให้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเขา้และ
ค่าธรรมเนียมรายปีโดยไม่จ าเป็นตอ้ง
มีเง่ือนไขใดๆ 

- ไ ม่ มีข้อ แสดงคว าม คิด เ ห็น 
เพราะไ ม่ เคยใช้บัตร เคร ดิต
ธนาคารออมสิน 

ดา้นช่องทาง - เร่ิมมีเพียงพอแต่ลูกค้าหมายท่านยงั
ไม่รู้ว่า MyMo Application สามารถ
เช็คยอดและช าระค่าบริการไดแ้ลว้ 

- บ า ง ส า ข า ท่ี ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง อ ยู่ ใ น
ห้างสรรพสินคา้ไม่มีท่ีจอดรถ และไม่
เปิดวนัเสาร์อาทิตย ์

- ช่องทางในการ ติด ต่อย ัง ไ ม่
หลากหลาย ทุกคร้ังท่ีมาติดต่อก็
จะติดต่อสาขา 

- Application บนมือถือก็ใช้ยาก
หรือเพราะความไม่เคยชิน 
 

ดา้นส่งเสริมการตลาด - สิทธิพิเศษหรือการส่งเสริมการตลาด
นอ้ยมาก ไม่ค่อยน่าสนใจ 

- อยากให้พฒันาให้มีเหมือนธนาคาร
อ่ืนๆให้มากข้ึน 

- ไม่ทราบว่าธนาคารออมสินมี
บริการบตัรเครดิตแลว้ 

- คิดว่าไม่มีการส่งเสริมการตลาด
ท่ีน่าสนใจเพียงพอ 

ดา้นกระบวนการ - เอกสารเยอะ 
- ระยะเวลาในการทราบผลนานกว่า

ธนาคารอ่ืน ๆ เม่ือเปรียบเทียบกนั 

- อนุมติัยาก 
- ล่าชา้จึงท าให้ไม่อยากใช ้

ดา้นบุคลากร - พนั ก ง า นบ้า ง ท่ า น ย ัง ไ ม่ ท ร า บ
รายละเอียดขอ้มูลของบตัรเครดิต 

- พนักงานไม่เพียงพอในบา้งคร้ัง เช่น
อยากสมัครจะสอบถามข้อมูลบัตร
เครดิตแต่พนักงานติดลูกค้าท่านอ่ืน
อยู ่

- พนกังานไม่ไดแ้นะน าผลิตภัณฑ์
บตัรเครดิตธนาคารออมสินกบั
ลูกคา้ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ - รูปแบบสาขาธนาคารธรรมดา ไม่
โดดเด่นนอกจากสีชมพู 

- เก้าอ้ีนั่งรอรับบริการบางจุดนั่งไม่
สบาย 

- รูปแบบสาขาก็คลา้ยกบัธนาคาร
อ่ืนทัว่ไปไม่แตกต่าง 

- บางสาขาป้ายบอกช่องบริการ
บริการมองเห็นยาก 

 
 
 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  851 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ผลจากการศึกษาพบว่าบตัรเครดิตมีทางการแข่งขนัท่ีสูงมาก และมีให้เลือกใชบ้ริการมากมาย และส่งต่อ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน ลูกคา้ให้ความส าคญั ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทาง 
และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุท่ีท าให้ยอดผูถื้อบตัรเครดิตธนาคารออมสินภาค 1 ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (ฤทยัรัตน์  คลา้ยปักษี. 2554) โดยผูศึ้กษาท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัลูกคา้ธนาคารออมสินภาค 1 จากขอ้มูล
การศึกษา ผูศึ้กษาน ามาก าหนดสาเหตุท่ีส าคญัพร้อมทั้งเสนอแนวทางการเพ่ิมยอดผูถื้อบตัรเครดิตธนาคารออมสินภาค 
1 เป็นกลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) เป็น 3 แนวทางคือ  

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยใชก้ลยุทธ์ (Product Differentiation Strategy) สร้างความแตกต่างโดยใชเ้ทคโนโลยี
และนวตักรรม ออกแบบบตัรเครดิตในรูปแบบ No Card คือลูกคา้กลุ่มน้ีไม่ตอ้งบกพาบตัรเครดิต 

2. ดา้นช่องทาง โดยใชก้ลยุทธ์ (Place Differentiation Strategy) สร้างความแตกต่างดา้นช่องทางการสมคัร
บตัรเครดิตธนาคารออมสิน ในระยะยาวโดยพฒันาระบบให้ลูกคา้สามารถยื่นเอกสารสมคัรบตัรเครดิตธนาคารออม
สิน บตัรเครดิตผา่น Application on Mobile ได ้ในระยะสั้นธนาคารออมสินภาค 1 น าขอ้มูลจาก Big Data ท่ีธนาคารมี 
มาคัดกรองค้นหารายช่ือลูกค้านิติบุคคล ท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีธนาคารออมสินภาค 1 เพ่ือท าข้อเสนอและข้อตกลงให้
ธนาคารออมสิงสาขาในภาค 1 เขา้ไปออกบูธประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑบ์ตัรเครดิต และยื่นสมคัรบตัรเครดิตธนาคาร
ออมสิน เป็นการเพ่ิมช่องทางในการเขา้ถึงลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.  ด้านลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence Differentiation Strategy) สร้างความแตก ต่างด้าน
สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก มีการออกแบบให้โดดเด่นแต่ยงัคงเป็นเอกลกัษณ์ของธนาคารออมสินอยู่ 
ส าหรับลูกค้าบตัรเครดิต GSB Prestige Credit Card เพ่ือให้ลูกค้ารู้สึกถึงความแตกต่าง โดยจะมี  GSB Credit Card 
Club  

ขอ้เสนอแนะ 
1. ธนาคารออมสินภาค 1 ด าเนินการศึกษาและพฒันาการให้บริการบตัรเครดิตอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือน าขอ้มูล

ท่ีไดม้าวางแผนกลยทุธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. ควรขยายผลการศึกษาไปยงัสาเหตุภายในของธนาคารออมสินภาค 1 ว่ามีผลต่อการตดัสินใจเลือกถือ

บตัรเครดิตธนาคารออมสินอยา่งไร 
3. ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตของผูบ้ริโภคในเชิงลึก เพ่ือให้ทราบแนวโน้มทิศทาง

ธุรกิจบตัรเครดิต และแนวโนม้การท าการตลาดในอนาคต 
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ปัญหาการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ธนาคารออมสิน ภาค 9 
The problem of Non-Performing Assets (NPA) sales of the Government Savings Bank Region 9 

วสันต์ชัย ค ามงคล1 และ ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ2 
1หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2 อาจารยป์ระจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ถนนวภิาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
--------------------------------- 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัญหาการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ธนาคารออมสิน ภาค 9 มีวตัถุประสงค์

เพ่ือทราบถึงสาเหตุและแนวทางการแกปั้ญหาการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ธนาคารออมสิน ภาค 9 ผล
การศึกษา พบว่า สาเหตุของปัญหาการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ธนาคารออมสิน คือ 1. ปัญหาสภาพ
ทรัพยสิ์นทรุดโทรม  ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจุบนัทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารออมสิน 2. ปัญหาการตั้งราคาทรัพยสิ์นท่ี
ไม่เหมาะสมกบัสภาพทรัพย ์ 3. ปัญหาส่ือท่ีใชส้ าหรับการประชาสัมพนัธ์ทรัพยร์อการขายของธนาคารออมสิน 4. 
ปัญหาพนักงานไม่เพียงพอต่อการเสนอขายทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคาร ออมสิน และ 5.ปัญหาการขาด
งบประมาณในการดูแลทรัพยสิ์น ภาค 9  โดยมีแนวทางการแกปั้ญหาการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ธนาคาร
ออมสิน ภาค 9 คือ (1) กลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพทรัพยสิ์นรอการจ าหน่าย เป็นแนวทางการด าเนินการปรับปรุง
คุณภาพของทรัพยสิ์นรอการจ าหน่าย ก่อนเสนอจ าหน่ายให้กับลูกคา้ และระหว่างการเก็บรักษาทรัพยสิ์นรอการ
จ าหน่าย (2) กลยุทธ์การตั้งราคาทรัพยสิ์นให้มีความเหมาะสมกับสภาพทรัพย ์ดงันั้น ก่อนการจ าหน่ายควรมีการ
ปรับปรุงทรัพยสิ์นก่อนและตอ้งมีการประเมินสภาพทรัพยท่ี์แทจ้ริงก่อนการตั้งราคาจ าหน่าย และ (3) กลยทุธ์ปรับปรุง
และเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินรอการจ าหน่าย จากการศึกษา ดังนั้ น ควรเพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน  
ค าส าคญั: ปัญหา/ การจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA)/ ธนาคารออมสิน  
 

ABSTRACT 
The main objectives of this study The problem of Non-Performing Assets (NPA) sales of the Government 

Savings Bank Region 9 was to study causes and solutions of selling NPAs. The results found:  1. The assets were in 
a run-down condition. 2. The cost of assets was overpricing. 3. The problem of advertising channel and media. 4. The 
sale staffs were not enough. 5. The lack of budget for repairing the assets. The Government Savings Bank has 
attempted various instruments to tackle the existing problems of NPAs these were;Guideline 1: to maintain and 
improving condition of assets either before selling or during in the store. Guideline 2: to appraise the assets costs 
based on asset condition. Thus, the assets should be improving condition and suitable appraisal costs before selling. 
Guideline 3: to improve and increase advertising channel of NPAs. 
Keywords: Problem/ Non-Performing Assets (NPA)/ Government Savings Bank  
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1. บทน า 
ทรัพยสิ์นรอการขายหรือทรัพยสิ์นดอ้ยคุณภาพ ( Non-Performing Asset: NPA) คือทรัพยสิ์นท่ีธนาคารออม

สิน ไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิจากการโอนทรัพยช์ าระหน้ี การเขา้สู้ราคา และการซ้ือคืนการประมูลขายทรัพยก์รมบงัคับคดี 
แลว้น าออกขายทอดตลาดให้ผูท่ี้สนใจเพ่ือให้เกิดรายไดก้ลบัคืนมา มีลกัษณะเป็นทรัพยสิ์น ท่ีธนาคารออมสินอาจซ้ือ
มาในราคาท่ีสูงกว่าความเป็นจริง ทรัพยสิ์นจากการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีลูกหน้ีมีปัญหาไดตี้โอนช าระหน้ีแก่ธนาคาร
ออมสิน ทรัพยสิ์นหลุดจ านอง กรณีท่ีลูกหน้ีน าทรัพยสิ์นมาค ้าประกนัการกูย้มื แต่ไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 
รวมทั้ง ทรัพยสิ์นขายทอดตลาด จากลูกหน้ีท่ีถูกธนาคารออมสินฟ้องและบงัคบัคดี ทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) มีขอ้ดี 
คือ เป็นทรัพยท่ี์มีเอกสิทธิท่ีถูกตอ้ง ทรัพยต์ั้งอยู่ในท าเลท่ีดีระดบัหน่ึง และมีราคาถูกกว่าตลาด (ลกัษณ์นารา ฤทธ์ิเจริญ, 
2558) จากข้อมูลจ านวนทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) และท่ีขายได้ของธนาคารออมสิน ภาค 9 พบว่า ในแต่ละปี
ธนาคารออมสิน ภาค 9 สามารถจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) เฉล่ีย 30-50 รายการ แต่มีทรัพยสิ์นรอการขาย 
(NPA) ท่ีไดเ้พ่ิมมาเฉล่ีย 30-50 รายการเช่นกนั ท าให้ธนาคารออมสินมีทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) เฉล่ีย 150-180 
รายการ จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าธนาคารออมสินมีปัญหาเก่ียวกบัการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) โดย
ทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ของธนาคารเกิดจากทรัพยสิ์นท่ีให้ลูกหน้ีของธนาคารตีโอนหลกัทรัพยท่ี์ติดจ านองกบั
ธนาคารเพ่ือช าระหน้ี และธนาคารเขา้ไปประมูลซ้ือสินทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีธนาคาร จากการขาย
ทอดตลาดของกรมบงัคบัคดี ซ่ึงสินทรัพยข์องลูกหน้ีธนาคารท่ีประมูลจากกรมบงัคบัคดี หากปล่อยให้ผูอ่ื้นประมูลได ้
ราคาประมูลจะต ่าเกินไป และไม่พอช าระหน้ีท่ีคา้งอยู่จนเกิดปัญหาหน้ีดอ้ยคุณภาพ ท าให้ธนาคารตอ้งสูญเสียเงิน
จ านวนมาก ดงันั้น ธนาคารจึงจ าเป็นตอ้งเป็นผูซ้ื้อเองเพ่ือให้ไดข้อ้ยติุเร็วข้ึน ส่งผลให้ธนาคารมีทรัพยสิ์นรอการขาย
เพ่ิมข้ึนทุกปี (ปานพิษณุ จนัทรเพ็ญ, 2558) ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาการจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ธนาคารออมสิน ภาค 9 
 
2. แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัปัญหาของทรัพย์สินรอการขาย 
ปัญหาของทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารออมสินท่ีจ าหน่ายออกไดแ้ค่ 1 ใน 3 ของทรัพยสิ์นรอการขาย

สะสม เกิดจากปัญหาหลกั ๆ ดงัน้ี 
1. สภาพทรัพยท์รุดโทรมท าให้ขายไดย้าก ธนาคารตอ้งขายตามสภาพ ท าให้ขายไดร้าคาต ่าและขาดทุน 

ในขณะท่ีผูซ้ื้อเองไม่สามารถทราบประมาณราคาซ่อมได ้ท าให้ตดัสินใจซ้ือไดย้าก  
2. เจา้ของเดิม / ผูอ้ยูอ่าศยัไม่ยอมออก ตอ้งฟ้องขบัไล่ แมจ้ะมีค าพิพากษาและยดึทรัพยแ์ลว้แต่เจา้ของเดิมไม่

ยอมออกจากท่ีอยู่อาศยัเดิม ท าให้ผูซ้ื้อไม่ประสงคจ์ะซ้ือ และท าให้ธนาคารตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้ายในการฟ้องขบั
ไล่ 

3. ทรัพยสิ์นถูกบุกรุก ขโมยสินของ และท าลายทรัพยสิ์นจากบุคคลภายนอก ซ่ึงท าให้ธนาคารตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายในการฟ้องขบัไล่  

4. ค่าใชจ่้ายส่วนกลางของห้องชุดคอนโดในการขาย ธนาคารจ าเป็นตอ้งเสียค่าใชจ่้ายส่วนกลางของห้องชุด 
รวมทั้งเบ้ียปรับให้แก่นิติบุคลอาคาร (ปานพิษณุ จนัทรเพญ็, 2558) 
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2.2 แนวคดิเกีย่วกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
 วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2556) กระบวนการตัดสินใจซ้ือโดยปกติประกอบด้วยล าดับเหตุการณ์

ดังต่อไปน้ี การรับรู้ถึงปัญหา การค้นหาขอ้มูลข่าว สารวิวฒันาการของตวัเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรม
ภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงงานของนักการตลาดก็คือ การท าความเขา้ใจพฤติกรรมผูซ้ื้อในแต่ละขั้นตอน และทราบว่าอะไร
เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพล นอกจากน้ีทศันคติอ่ืน ๆ ปัจจยัดา้นสถานการณ์ท่ีมิไดค้าดไว ้และความเส่ียงท่ีคาดการณ์ไดอ้าจจะมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เช่นเดียวกบัระดบัความพอใจหลงัการซ้ือ และกิจกรรมหลงัการซ้ือจะเป็นส่วนหน่ึงในหนา้ท่ี
ของบริษทั ผูบ้ริโภคท่ีพอใจจะมีการซ้ือในคร้ังต่อไป ผูบ้ริโภคท่ีไม่พอใจจะหยดุการซ้ือผลิตภณัฑ ์และยงัมีทีท่าว่าจะ
แพร่กระจายค าบอกเล่าไปยงัเพ่ือน ๆ อีกดว้ย ในเหตุผลน้ีทางบริษทัจะตอ้งสร้างความพอใจของผูบ้ริโภคให้มัน่คงใน
ทุกระดบัของกระบวนการซ้ือ 

2.3 แนวคดิปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
Kotler (2003) ไดอ้ธิบายว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดซ่ึ้งใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความ

พึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยเคร่ืองมือต่อไปน้ี  
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีน าเสนอกบัผูบ้ริโภคเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคคือ

ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ คุณค่าของสินคา้ในรูปตวัเงินก็คือราคา (Value) ของสินคา้ ผูข้ายจะ
เป็นผูก้  าหนดราคาผลิตภณัฑ ์ผูซ้ื้อจะเกิดการตดัสินใจซ้ือก็ต่อเม่ือมีการยอมรับในตวัสินคา้ผลิตภณัฑ ์ 

2. ราคา (Price) หมายถึง ราคาทุน (Cost) ท่ีลูกคา้จ่ายไปในการไดรั้บผลิตภณัฑ์มา ตน้ทุนอยู่ในรูปของตวั
เงิน ซ่ึงผูบ้ริโภคจะน ามาเปรียบเทียบกนัระหว่างมูลค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคาผลิตภณัฑน์ั้น ถา้มูลค่าสูงกว่า
ตน้ทุนก็ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ 

3. สถานที ่(Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ย สถาบนัและกิจกรรมใชเ้พ่ือเคล่ือนยา้ย
สินคา้และบริการจากองคก์ารหรือผูผ้ลิตไปยงัตลาด  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมท่ีใชใ้นการกระตุ้นจูงใจให้ลูกคา้มีทศันคติและ
พฤติกรรมการซ้ือตามท่ีผูข้ายน าเสนอสินคา้หรือบริการ โดยมีกิจกรรมในการส่งเสริมการตลาด หลากหลาย ไดแ้ก่ 
การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ การส่งเสริมการขายท่ีสามารถกระตุน้ความสนใจให้เกิดการการซ้ือ เช่น การให้ของแถม 
หรือขอ้เสนอพิเศษในการซ้ือ เป็นตน้ 

2.3 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
สมลกัษณ์ ศาสตร์ประสิทธ์ิ (2556) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นรอ

การขาย : กรณีศึกษาท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเม่ือเลือกซ้ือท่ีอยู่อาศยัท่ีเป็นทรัพยสิ์นรอการขายคือ ปัจจยัทางดา้นการเงิน และส่ิงท่ีค านึงถึงมาก
ท่ีสุด คือ เร่ืองของราคาท่ีเหมาะสมและถูกกว่า รองลงมาจะเป็นปัจจยัดา้นสินเช่ือ 

สุรัชนา ถ่ินไทยงาม (2560) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ สาขาล าพูน จงัหวดัล าพูน ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นพนักงาน ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยั
ดา้นกระบวนการ ทุกปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายในระดบัมาก 
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3. วธิีการด าเนินการวจิัย 
ผูว้ิจยัใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ มีวิธีการด าเนินงานวิจยั ดงัน้ี 
3.1 การวจิัยเชิงคุณภาพ 
     3.1.1 ประชากร 

 การก าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในการวิจยัผูว้ิจยัเลือกให้หลกัการก าหนดโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น 
(Non probability sampling) โดยเลือกเจาะจงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง (Section manger) ทั้งน้ีก  าหนดคุณลกัษณะของผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัท่ีตอ้งศึกษา คือ 

  1. หัวหนา้ฝ่ายจดัการสินทรัพยร์อการขายธนาคารออมสิน ของศูนยบ์ริหารหน้ี ภาค 9 จ  านวน  1 ราย 
  2. นิติกรฝ่ายจดัการสินทรัพยร์อการขายธนาคารออมสิน ของศูนยบ์ริหารหน้ี ภาค 9จ านวน  1 ราย 
  3. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัการสินทรัพยร์อการขายธนาคารออมสิน ของศูนยบ์ริหารหน้ี ภาค 9 จ  านวน  2 

ราย  
  4. เจ้าหน้าท่ีดูแลการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขายธนาคารออมสิน ของศูนยบ์ริหารหน้ี ภาค 9 

จ  านวน 2 ราย 
3.1.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง  
 ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัปัญหาเก่ียวกบัทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ประกอบดว้ย  
  1. ปัญหาดา้นการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA)  
  2. ปัญหาดา้นคุณภาพของทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) 
   2.1 ปัญหาสภาพทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ทรุดโทรม 
   2.2 เจา้ของเดิม / ผูอ้ยูอ่าศยัไม่ยอมออก  
   2.3  ทรัพย์สินรอการขาย (NPA)  ถูกบุกรุก  และท าลายทรัพย์สินจาก

บุคคลภายนอก ซ่ึงท าให้ธนาคารตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการฟ้องขบัไล่  
   2.4 ค่าใชจ่้ายส่วนกลางทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) 
  3. ปัญหาดา้นราคาทรัพย ์ 

3.2 การวจิัยเชิงปริมาณ 
3.2.1 ประชากร  
ประชาชนท่ีเข้าร่วมประมูลทรัพยสิ์นรอการขายของกรมบงัคับคดี ณ ส านักงานบงัคับคดีจงัหวดั

เชียงใหม่ ซ่ึงสถานท่ีส าหรับการจดังานขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของพ้ืนท่ี จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัล าพูน และจงัหวดั
ล าปาง โดยก าหนดข้ึนทุกวนัพฤหัสบดีของสัปดาห์ ซ่ึงการจดัเก็บแบบสอบถาม จะมุ่งเก็บแบบสอบถามกบัประชาชน
ท่ีต้องการประมูลทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารออมสิน ภาค 9 จ  านวน 400 ราย ใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) 

3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  
 ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ  การศึกษา 

สถานภาพ อาชีพ รายไดต่้อเดือนโดยเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-Ended Response Question) 
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 ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายของกลุ่มตวัอยา่งของกลุ่มตวัอยา่ง 
 ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด 
 ส าหรับค าถามตอนท่ี 2 และ 3 จะเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า Rating Scale  Method  

รูปแบบของลิเคริท ์(Likert’s Scale)  โดยมีให้เลือก 5 ระดบั (นอ้ยท่ีสุด – มากท่ีสุด) 
3.2.3 ความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

  ผูว้ิจัยน าแบบสอบถาม ไปตรวจสอบความเท่ียงตรงด้านเน้ือหาและตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ของขอ้มูล พบว่ามีค่าความเช่ือมัน่โดยรวม เท่ากบั 0.901 

3.2.4 สถิตทิีใ่ช้ในการวจิัย 
      วิเคราะห์หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับการทดสอบความสัมพนัธ์
ใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)   
 
4. ผลการศึกษา 

4.1 ผลการวเิคราะห์งานวจิัยเชิงคุณภาพ 
สรุปผลการสัมภาษณ์เก่ียวกบัสาเหตุของปัญหาในการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารออมสิน 

พบว่า 
 1. ปัญหาสภาพทรัพยสิ์นทรุดโทรม  
 2. ปัญหาการตั้งราคาทรัพยสิ์นท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพทรัพย ์
 3. ปัญหาส่ือท่ีใชส้ าหรับการประชาสัมพนัธ์ทรัพยร์อการขายของธนาคารออมสิน 
 4. ปัญหาพนกังานไม่เพียงพอต่อการเสนอขายทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคาร ออมสิน 
ดังนั้ น ธนาคารออมสินจะให้ความส าคัญกบัการปล่อยสินเช่ือส าหรับทรัพยสิ์นรอการขาย โดยการลด

ระยะเวลาในการพิจารณา และการให้วงเงินสินเช่ือ 100% ของราคาประเมินทรัพยเ์ง่ือนไขของสินเช่ือส าหรับลูกคา้ท่ี
ตอ้งการซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารออมสินมีความเหมาะสม 

 
4.2 ผลการวเิคราะห์งานวจิัยเชิงปริมาณ 
4.2.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 52 มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 52.5 ระดบัการศึกษาสูงกว่าต ่า

กว่าปริญญาตรี ร้อยละ 59.3 มีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 82 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 66 ระดบัเงินเดือน 
20,000-40,000 บาท ร้อยละ 58.8  

4.2.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซ้ือทรัพย์สินรอการขาย 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอ้งการลกัษณะทรัพยสิ์นรอการขายท่ี คือ ซ้ืออยูอ่าศยัเอง รูปแบบบา้นเด่ียว ตอ้งการ

ราคาทรัพยต์ ่ากว่า 1 ลา้นบาท ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีตอ้งการ คือ ท าเลท่ีตั้งเหมาะสม ราคามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพ โดยต้องการซ้ือผ่านหน่วยงานของธนาคารและต้องการกู ้ได้เต็มจ านวนราคาประเมินของ
ธนาคาร  
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4.2.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อปัจจัยดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรวมในระดับมาก โดยจัดล าดบั

ความส าคญั อนัดบัหน่ึง คือ ท าเลและท่ีตั้ง มีความน่าเช่ือถือ  อนัดบัสอง คือ ความสะดวกในการเดินทาง มีจ  านวน
เพียงพอ และ อนัดบัสาม คือสภาพแวดลอ้มทัว่ไป  

ด้านราคา กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคา โดยรวมในระดบัมาก โดยจดัล าดบัความส าคญั 
อนัดบัหน่ึง คือ ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ อนัดบัสอง คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูใ้นปัจจุบนั และ อนัดบัสาม คือ 
ระยะเวลาในการผอ่นช าระ ในระดบัมาก  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมใน
ระดบัมาก โดยจดัล าดบัความส าคญั อนัดบัหน่ึง คือ หน่วยงานภายในธนาคาร เช่น ฝ่ายบริหาร ทรัพยสิ์นของธนาคาร 
เป็นผูข้ายในระดบัมาก อนัดบัสอง คือ ขายโดยผ่านส่ือออนไลน์ และ อนัดบัสาม คือ ขายโดยผ่านบุคคลใกลชิ้ดใน
ระดบัมาก  

ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมในระดบั
มาก โดยจดัล าดบัความส าคญั อนัดบัหน่ึง คือ กูไ้ดเ้ต็มจ านวนราคาประเมินของธนาคาร อนัดบัสอง คือ การผอ่นเงิน
ดาวน์โดยไม่เสียดอกเบ้ีย และ อนัดบัสาม คือ มีส่วนลดพิเศษ และของแถมต่างๆ  

 
4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาสาเหตุของปัญหา 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถหาสาเหตุของปัญหาในการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารออม

สิน ดงัน้ี 
 1. ปัญหาสภาพทรัพยสิ์นทรุดโทรม  ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจุบนัทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารออมสิน เขต
ล าพูน มีจ านวนมากถึง 150 หลงั แต่ท าเลของทรัพยไ์ดอ้ยูก่ระจดักระจายท าให้ยากต่อการดูแล ประกอบกบัธนาคาร
ออมสินไม่มีงบประมาณในการบ ารุงรักษาและจดัจา้งหน่วยงานท่ีดูแลเฉพาะ ท าให้ทรัพยสิ์นรอการขายเกิดการทรุด
โทรม ถูกบุกรุกจากบุคคลภายนอก สอดคลอ้งกบับทสัมภาษณ์ท่ีว่า ทรัพยสิ์นรอการขายทรุดโทรมเกิดไดจ้าก 2 กรณี 
คือ 1. ทรัพยมี์ความทรุดโทรมก่อนโดนยึด เน่ืองจากลูกคา้ตั้งใจจะปล่อยทรัพยสิ์นให้โดนยึด ท าให้เม่ือธนาคารซ้ือ
ทรัพยจ์ากกรมบงัคบัคดีจะไดท้รัพยใ์นสภาพทรุดโทรม 2. ทรัพยท่ี์ทรุดโทรมหลงัจากธนาคารซ้ือทรัพยจ์ากกรมบงัคบั
คดี เน่ืองจากการซ้ือทรัพยธ์นาคารคืนจากกรมบงัคบัคดี จะไม่ระบุสถานท่ีตั้ง ดงันั้นทรัพยท่ี์ไดอ้าจอยูก่ระจายในพ้ืนท่ี
ต่าง ๆ บางพ้ืนท่ีอาจห่างไกลจากท่ีตั้งของธนาคารออมสิน ท าให้การเขา้ไปดูแลทรัพยมี์ความล าบาก ประกอบกับ
ทรัพยสิ์นรอการขายถูกบุกรุก และท าลายทรัพยสิ์นจากบุคคลภายนอกหรือเจา้ของเดิมร้ือถอนออกไป 
 2. ปัญหาการตั้งราคาทรัพยสิ์นท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพทรัพย ์ทั้งน้ีเน่ืองจาก ทรัพยสิ์นรอการขายทั้งหมด
ของธนาคารออมสินจะถูกตั้งราคาขายจากหน่วยงานส่วนกลางซ่ึงจะพิจารณาจากเอกสารการยืน่กู ้ เทียบกบัราคาของ
กรมท่ีดิน แต่ส่วนใหญ่กว่าทรัพยสิ์นจะถูกยึดทรัพยเ์พ่ือเขา้สู่กระบวนการเป็นทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคาร จะใช้
ระยะเวลานาน ซ่ึงสภาพทรัพยสิ์นจะมีการเปล่ียนไปจากในภาพท่ีเคยยื่นกู ้ท  าให้ราคาของทรัพยสิ์น บางส่วนจะราคา
สูงเกินเม่ือเทียบกบัสภาพทรัพยสิ์นในปัจจุบนั 
 3. ปัญหาส่ือท่ีใชส้ าหรับการประชาสัมพนัธ์ทรัพยร์อการขายของธนาคารออมสิน ทั้งน้ีเน่ืองจาก ปัจจุบนั
ส่ือท่ีธนาคารออมสินใชเ้พ่ือน าเสนอขายทรัพยสิ์นรอการขาย มี 3 ช่องทาง คือ  
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   1 การจดังานจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคาร ซ่ึงจะจดัข้ึนปีละ  1 คร้ัง  
   2. ประกาศขายในธนาคารออมสินสาขาต่าง ๆ  
   3. ใน website ของธนาคารออมสิน 
ซ่ึงทั้ง 3 ช่องทางถือว่าเป็นการประชาสัมพนัธ์นอ้ยเกินไป 
    4. ปัญหาพนักงานไม่เพียงพอต่อการเสนอขายทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคาร ออมสิน ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
ปัจจุบนัธนาคารออมสินจดัตั้งศูนยบ์ริหารหน้ี ฯ ข้ึนในแต่ละเขต ดงันั้นทรัพยสิ์นรอการทั้งหมดจะอยูภ่ายใตก้ารดูแล
ของศูนยบ์ริหารหน้ี ซ่ึงศูนยบ์ริหารหน้ีฯ เขตล าพูน มีผูรั้บผดิชอบดูแลทรัพยสิ์นรอการขาย จ านวน 3 คน ซ่ึงถือว่านอ้ย
เม่ือเทียบกบัทรัพยสิ์นท่ีตอ้งดูแลทั้งหมด 
 5. ปัญหาการขาดงบประมาณในการดูแลทรัพยสิ์น ทั้งน้ีเน่ืองจาก ปัจจุบนัะนาคารออมสินยงัไม่มีการจัดท า
งบประมาณส าหรับดูแล บ ารุงรักษาทรัพยสิ์นโดยเฉพาะ ท าให้ทรัพยสิ์นรอการขายส่วนใหญ่มีสภาพทรุดโทรม 

 

4.4  แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหา 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปแนวทางการแกไ้ขปัญหาทรัพยสิ์นรอการจ าหน่าย ดงัน้ี 

 แนวทางที ่1 กลยทุธ์ปรับปรุงคุณภาพการบริการของพนกังานสินเช่ือ ธนาคารออมสินควรให้ความส าคญั
กบัการอนุมติัวงเงินสินเช่ือ ส าหรับทรัพยสิ์นรอการจ าหน่าย โดยอาจอนุมติัในวงเงินท่ีสูงกว่าราคาทรัพย ์เพ่ือให้ลูกคา้
มีงบประมาณในการบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นหลงัจากซ้ือทรัพย ์อีกทั้งควรก าหนดระยะเวลาการพิจารณาสินเช่ือส าหรับ
ทรัพยร์อการจ าหน่ายให้ไม่เกิน 7 วนั เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือทรัพยม์ากข้ึน สอดคลอ้งกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์
ท่ีเสนอแนวทางการแก้ปัญหา คือ ธนาคารออมสินจะให้ความส าคญักบัการปล่อยสินเช่ือส าหรับทรัพยสิ์นรอการ
จ าหน่าย โดยการลดระยะเวลาในการพิจารณา และการให้วงเงินสินเช่ือ 100% ของราคาประเมินทรัพย ์ 
 แนวทางที่ 2 กลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพทรัพยสิ์นรอการจ าหน่าย เป็นแนวทางการด าเนินการปรับปรุง
คุณภาพของทรัพยสิ์นรอการจ าหน่าย ก่อนเสนอจ าหน่ายให้กับลูกคา้ และระหว่างการเก็บรักษาทรัพยสิ์นรอการ
จ าหน่าย สอดคลอ้งกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีเสนอแนวทางการแกปั้ญหา คือ ธนาคารออมสินควรปรับปรุงทรัพยสิ์นรอการ
จ าหน่ายก่อนการน ามาจ าหน่ายกบัลูกคา้ โดยการขดัตั้งหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีดูแลโดยเฉพาะ หรือจา้งบริษทัเอกชนเขา้
มาดูแลในส่วนน้ี เพ่ือแกปั้ญหาสภาพทรัพยท์รุดโทรม โดยเฉพาะทรัพยสิ์นรอจ าหน่ายท่ีอยูใ่นกลุ่ม บา้นเด่ียว ท่ีมีราคา
ต ่ากว่า 1 ลา้นบาท เพราะจากการแจกแบบสอบถาม พบว่า ลูกคา้ธนาคารออมสินส่วนใหญ่มีความตอ้งการทรัพยสิ์น
รอจ าหน่ายประเภทบา้นเด่ียว ท่ีมีราคาต ่ากว่า 1 ลา้นบาท มากท่ีสุด  
 แนวทางที่ 3 กลยุทธ์การตั้ งราคาทรัพย์สินให้มีความเหมาะสมกับสภาพทรัพย ์ปัญหาการตั้ งราคา
ทรัพยสิ์นขอการจ าหน่าย ถือเป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีควรแกไ้ขมากท่ีสุด เพราะจุดเด่นของทรัพยสิ์นรอการจ าหน่ายคือ 
ราคาท่ีต ่ากว่าตลาด  แต่ถา้ไดร้าคาท่ีต ่ากว่าตลาดแต่ตอ้งมาปรับปรุงทรัพยสิ์นในงบประมาณท่ีสูง อาจเป็นเหตุผลให้
ลูกคา้ไม่สนใจทรัพยสิ์นดงักล่าวได ้ดงันั้น นอกจากการปรับปรุงทรัพยสิ์นก่อนการจ าหน่าย ควรมีการประเมินสภาพ
ทรัพยท่ี์แทจ้ริงก่อนการตั้งราคาจ าหน่าย สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีพบว่า ลูกคา้ธนาคารออมสินให้คามส าคญักบั 
ราคาของทรัพยสิ์นมีความเหมาะสมกบัคุณภาพของทรัพยใ์นระดบัมากท่ีสุด 
 แนวทางที ่4 กลยทุธ์ปรับปรุงและเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพนัธ์ทรัพยสิ์นรอการจ าหน่าย จากการศึกษา 
พบว่าช่องทางการประชาสัมพนัธ์ทรัพยสิ์นรอการจ าหน่ายยงัมีความจ ากดั ดงันั้น ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพนัธ์
ผ่านส่ือต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีพบว่า ลูกคา้ธนาคารออมสินให้ความส าคญักบัการเพ่ิมช่อง
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ทางการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ ในระดับมาก  นอกจากน้ี จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาพบว่า การจัดงานจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นรอการจ าหน่าย สามารถจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการจ าหน่ายได ้ร้อยละ 40 ดงันั้น ธนาคารออมสินควรพิจารณา
เพ่ิมการจดังานจากปีละ 1 คร้ัง เป็น 2-3 คร้ังต่อปี 
 
5. สรุปผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์แนวทางในการแกปั้ญหาทรัพยสิ์นรอการจ าหน่ายทั้ง 4 ผูว้ิจยัไดเ้ลือก 3 แนวทาง เน่ืองจาก
เป็นแนวทางท่ีส าคญัท่ีสุดในการเพ่ิมยอดการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารออมสิน คือ  

แนวทางที่ 1 กลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพทรัพยสิ์นรอการจ าหน่าย เป็นแนวทางการด าเ นินการปรับปรุง
คุณภาพของทรัพยสิ์นรอการจ าหน่าย ก่อนเสนอจ าหน่ายให้กับลูกคา้ และระหว่างการเก็บรักษาทรัพยสิ์นรอการ
จ าหน่าย สอดคลอ้งกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีเสนอแนวทางการแกปั้ญหา คือ ธนาคารออมสินควรปรับปรุงทรัพยสิ์นรอการ
จ าหน่ายก่อนการน ามาจ าหน่ายกบัลูกคา้ โดยการขดัตั้งหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีดูแลโดยเฉพาะ หรือจา้งบริษทัเอกชนเขา้
มาดูแลในส่วนน้ี เพ่ือแกปั้ญหาสภาพทรัพยท์รุดโทรม โดยเฉพาะทรัพยสิ์นรอจ าหน่ายท่ีอยูใ่นกลุ่ม บา้นเด่ียว ท่ีมีราคา
ต ่ากว่า 1 ลา้นบาท เพราะจากการแจกแบบสอบถาม พบว่า ลูกคา้ธนาคารออมสินส่วนใหญ่มีความตอ้งการทรัพยสิ์น
รอจ าหน่ายประเภทบา้นเด่ียว ท่ีมีราคาต ่ากว่า 1 ลา้นบาท มากท่ีสุด  
 แนวทางที่ 2 กลยุทธ์การตั้ งราคาทรัพย์สินให้มีความเหมาะสมกับสภาพทรัพย ์ปัญหาการตั้ งราคา
ทรัพยสิ์นขอการจ าหน่าย ถือเป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีควรแกไ้ขมากท่ีสุด เพราะจุดเด่นของทรัพยสิ์นรอการจ าหน่ายคือ 
ราคาท่ีต ่ากว่าตลาด  แต่ถา้ไดร้าคาท่ีต ่ากว่าตลาดแต่ตอ้งมาปรับปรุงทรัพยสิ์นในงบประมาณท่ีสูง อาจเป็นเหตุผลให้
ลูกคา้ไม่สนใจทรัพยสิ์นดงักล่าวได ้ดงันั้น นอกจากการปรับปรุงทรัพยสิ์นก่อนการจ าหน่าย ควรมีการประเมินสภาพ
ทรัพยท่ี์แทจ้ริงก่อนการตั้งราคาจ าหน่าย สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีพบว่า ลูกคา้ธนาคารออมสินให้คามส าคญักบั 
ราคาของทรัพยสิ์นมีความเหมาะสมกบัคุณภาพของทรัพยใ์นระดบัมากท่ีสุด 
 แนวทางที ่3 กลยทุธ์ปรับปรุงและเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพนัธ์ทรัพยสิ์นรอการจ าหน่าย จากการศึกษา 
พบว่าช่องทางการประชาสัมพนัธ์ทรัพยสิ์นรอการจ าหน่ายยงัมีความจ ากดั ดงันั้น ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพนัธ์
ผ่านส่ือต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีพบว่า ลูกคา้ธนาคารออมสินให้ความส าคญักบัการเพ่ิมช่อง
ทางการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ ในระดับมาก  นอกจากน้ี จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาพบว่า การจัดงานจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นรอการจ าหน่าย สามารถจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการจ าหน่ายได ้ร้อยละ 40 ดงันั้น ธนาคารออมสินควรพิจารณา
เพ่ิมการจดังานจากปีละ 1 คร้ัง เป็น 2-3 คร้ังต่อปี 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการลดลงของจ านวนรายสินเช่ือธนาคาร

ประชาชนของธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ 2) เพ่ือศึกษาความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดของ
บริการการให้สินเช่ือธนาคารประชาชน และ 3) เพ่ือน าผลการศึกษาไปใชป้ระกอบการสร้างกลยุทธ์เก่ียวกบัการเพ่ิม
ยอดจ านวนรายสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติให้ไดต้ามเป้าหมาย โดย
เก็บขอ้มูลแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 385 คน ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ และเก็บขอ้มูลจากแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผูบ้ริหาร จากผลการศึกษาพบว่าสาเหตุของปัญหามาจากปัจจยัภายในคือ มีการประชาสัมพนัธ์
สินเช่ือนอ้ย ขาดช่องทางการส่งเสริมการตลาดและช่องทางการติดต่อสินเช่ือรูปแบบท่ีทนัสมยั พนกังานมีไม่เพียงพอ
ต่อการให้บริการลูกคา้ พนักงานใหม่ขาดความรู้และความช านาญในการให้บริการสินเช่ือ  กระบวนการให้บริการ
สินเช่ือมีขั้นตอนท่ีมีความซบัซ้อน และปัจจยัภายนอกคือ อุตสาหกรรมธนาคารมีคู่แข่งจ านวนมากและมีการแข่งขนั
ต่อสู้แยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาดอยา่งรุนแรง ผลการศึกษาพบว่าแนวทางการแกไ้ขปัญหาเพ่ือเพ่ิมยอดจ านวนรายสินเช่ือ
ธนาคารประชาชนท่ีมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ คือ กลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ท่ี
เหมาะสมต่อสถานการณ์ท่ีมีคู่แข่งขนัทางการตลาดจ านวนมากเพ่ือท่ีจะดึงดูดลูกคา้ให้มาใชบ้ริการมากข้ึน 
ค าส าคญั:  สาเหตุ, แกไ้ขปัญหา, สินเช่ือธนาคารประชาชน 

 

ABSTRACT 
This study had objectives 1) to analyze the causes of the problem of reduction in the amount of people loan 

project of Government Savings Bank National Memorial Branch 2) to study the need of marketing mix service for 
people loan project and 3) to use the results to create strategies for increasing the amount of loans to meet the goals. 
Questionnaires were collected 385 samples from customers by accidental sampling method and collected data from 
the in-depth interview from the directors. The results of the study found that the cause of the problem came from 
internal factors, namely, low publicity, lack of marketing promotion channels and modern contact channels, not 
enough employees to service customers, new employees lack knowledge and expertise in providing services, the 
service process has complicated procedures, and the external factor is that the bank has many competitors and has a 
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competitive market share. The study found that the solution to increase the amount of loans which is appropriate and 
feasible is the marketing promotion strategy, which is a suitable strategy for situations that have many market 
competitors to attract more customers to use the service. 
Keywords: cause, solution, people loan project 
 
1. บทน า 

ธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์ถานแห่งชาติเปิดสาขาเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ.2553  ซ่ึงมีสถานประกอบการ
ตั้ งอยู่ท่ี 22/53 หมู่ท่ี 6  ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ปัจจุบนัธนาคารมีจ านวน
พนกังานทั้งหมด 11 คน ประกอบดว้ย ผูจ้ดัการสาขา ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขาดา้นเงินฝาก ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขาดา้นสินเช่ือ 
พนักงานบญัชี พนักงานธุรการ พนักงานบริการลูกคา้ พนักงานสินเช่ือจ านวน 2 คน ลูกจา้งปฏิบติัการดา้นเงินฝาก 
ลูกจา้งปฏิบติัการดา้นสินเช่ือ และลูกจา้งขบัรถยนต์ ธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติไดแ้บ่งการท างาน
ออกเป็น 2 แผนกดว้ยกนั คือแผนกเงินฝากและแผนกสินเช่ือ   

ธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ไดป้ระสบปัญหาคือ จ านวนรายสินเช่ือธนาคารประชาชนมี
จ านวนลดลงอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปีพ.ศ.2559 – ปีพ.ศ.2561 และมีผลการด าเนินงานสินเช่ือธนาคารประชาชนท่ีไม่
เป็นไปตามเป้าหมายในตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา (ธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ, 2561) ขณะท่ี
จ านวนบญัชีสินเช่ือบุคคลทั้งหมดในประเทศไทยจากทุกสถาบนัการเงินมีจ านวนเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2562) จากปัญหาจึงส่งผลกระทบท าให้ธนาคารไม่สามารถตอบสนองนโยบายผลการด าเนินงานไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ จึงส่งผลกระทบต่อผลการประเมินตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน KPI (Key Performance Indicator) ของ
พนักงานและลูกจา้ง ท าให้มีผลคะแนนในดา้นการประเมินความส าเร็จในดา้นผลงานท่ีลดน้อยลง อีกทั้งยงัท  าให้
ธนาคารออมสินมีรายไดจ้ากดอกเบ้ียสินเช่ือธนาคารประชาชนท่ีลดน้อยลง และไดรั้บค่าธรรมเนียมการให้บริการ
สินเช่ือธนาคารประชาชนท่ีลดลงอีกด้วย ด้วยปัญหาท่ีได้กล่าวมาข้างตน้ จึงท าให้ต้องการท่ีจะศึกษาวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหาการลดลงของจ านวนรายสินเช่ือธนาคารประชาชน และศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
ระดบัความตอ้งการใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เพ่ือน าผล
การศึกษาไปใชป้ระกอบการสร้างกลยุทธ์เก่ียวกบัการเพ่ิมยอดจ านวนรายสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออม
สินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติให้ไดต้ามเป้าหมาย  

 
.2 วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการลดลงของจ านวนรายสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออม
สินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ 

2.2 เพ่ือศึกษาความต้องการส่วนประสมทางการตลาดของบริการการให้สินเช่ือธนาคารประชาชนของ
ธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ 

2.3 เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ประกอบการสร้างกลยุทธ์เก่ียวกับการเพ่ิมยอดจ านวนรายสินเช่ือธนาคาร
ประชาชนของธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติให้ไดต้ามเป้าหมาย 
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3. การด าเนินการวจิัย 
3.1 กลุ่มตวัอยา่ง 

   3.1.1 เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 385 คน ซ่ึงค านวณจาก
สูตรของคอแครน และเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการท าการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) โดยเลือก
กลุ่มตัวอย่างจากผูท่ี้มาขอใช้บริการสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ 
กรุงเทพมหานคร และให้กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง    
   3.1.2 เก็บขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ จ  านวน 
2 คน ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ และผูช่้วยผูจ้ดัการธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์
สถานแห่งชาติดา้นสินเช่ือ 

3.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   3.2.1 การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 385 คน และเก็บขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารจ านวน 2 ท่าน 
   3.2.2 การเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ งานวิจยั 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง และข้อมูลผลการด าเนินงานสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินสาขา
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
  3.3.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 

4 ตอน ดงัน้ี 
   ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงจะเป็นค าถามเก่ียวกบั 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีลกัษณะค าถามจะเป็นค าตอบแบบเลือกตอบ (Check List)  
   ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออม
สินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ลกัษณะของค าถามเป็นชนิดเลือกตอบหลายขอ้ (Multiple choices) 
และค าตอบแบบเลือกตอบ (Check List) 
    ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการระดับความตอ้งการใช้
สินเช่ือธนาคารประชาชนประชาชน ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการให้บริการ ดา้นส่งเสริม
การตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ลกัษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ  โดยน าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย และแปลความหมายของระดบั
คะแนนจากการก าหนดช่วงคะแนน ซ่ึงมีความระดบัความกวา้งของช่วงคะแนนดงัต่อไปน้ี 

ระดบัคะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 เป็นกลุ่มท่ีมีระดบัความตอ้งการ นอ้ยท่ีสุด 
ระดบัคะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 เป็นกลุ่มท่ีมีระดบัความตอ้งการ นอ้ย 
ระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 เป็นกลุ่มท่ีมีระดบัความตอ้งการ ปานกลาง 
ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 เป็นกลุ่มท่ีมีระดบัความตอ้งการ มาก 
ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 เป็นกลุ่มท่ีมีระดบัความตอ้งการ มากท่ีสุด 
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  ตอนท่ี 4 เป็นค าถามส าหรับความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ลกัษณะค าถามจะเป็นค าถามปลายเปิด 
(Opening-ended Question)  
  3.3.2 เคร่ืองมือการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติจ านวน 2 
ท่าน โดยก าหนดประเด็นสัมภาษณ์ต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 1) สภาพการแข่งขันในตลาดของธุรกิจสินเช่ือของสถาบนั
การเงินในมุมมองของท่านเป็นอยา่งไร 2) สภาพการแข่งขนัในตลาดของธุรกิจสินเช่ือ ส่งผลกระทบต่อการเกิดปัญหา
สินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติท่ีมีจ  านวนรายลดลงอยา่งไร 3) จากปัญหา
สินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติท่ีมีจ  านวนรายลดลง ส่งผลกระทบต่อ
ธนาคารอยา่งไร 4) ท่านคิดว่าควรใชแ้นวทางหรือกลยทุธ์ใดในการแกไ้ขปัญหาสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคาร
ออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติท่ีมีจ  านวนรายลดลง 5) จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา ธนาคารออมสินสาขา
อนุสรณ์สถานแห่งชาติไดต้ั้งเป้าหมายในเร่ืองจ านวนรายสินเช่ือธนาคารประชาชนหรือไม่ อยา่งไร 6) กลุ่มลูกคา้และ
พฤติกรรมของลูกค้าสินเช่ือธนาคารประชาชนเป็นอย่างไร 7) ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานสินเช่ือธนาคาร
ประชาชนอยา่งไรบา้ง  
   จากนั้นจะเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกของผูบ้ริหาร โดยใชข้อ้มูลจาก
การถอดบทสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร และขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค โดยใชเ้คร่ืองมือ TOWS Matrix  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) และค่าเฉล่ียจากผลการศึกษาระดบั
ความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดบริการจากกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และแนวทาง      
กลยทุธ์ในการเพ่ิมยอดจ านวนรายสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ 

3.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
     สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ตอนท่ี 1 เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
โดยหาความถ่ี ร้อยละ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยน าเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี  อตัราร้อยละ และอธิบายเชิงพรรณนา
ประกอบการวิเคราะห์ 
   ตอนท่ี 2 เก่ียวกับการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขา
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และอธิบายเชิงพรรณนาประกอบการวิเคราะห์ 
   ตอนท่ี 3 เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การให้บริการ ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นพนักงาน ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการใช้
บริการสินเช่ือธนาคารประชาชน โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามให้ความเห็นแต่ละระดบัในแต่ละประเด็น โดยหาความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ต่อระดบัความตอ้งการใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารประชาชนจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล ใชส้ถิติค่า t-test และวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และอธิบายเชิงพรรณนาประกอบการวิเคราะห์  

  ตอนท่ี 4 เป็นค าถามปลายแบบเพ่ือให้ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัแนวทางการเพ่ิมยอดจ านวนรายสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ 
กรุงเทพมหานคร  
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 3.5 กรอบแนวคิดงานวิจยั 
  ในการศึกษาเพ่ือคน้หาแนวทางการเพ่ิมยอดจ านวนรายสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออม

สินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ไดก้  าหนดกรอบแนวคิดของการวิจยัดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. ผลการวจิัย 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  และมีอายุอยู่ในช่วง 25 - 29 ปี ระดับ
การศึกษาสูงสุดอยูใ่นระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทั รายได ้10,001 – 20,000 บาท วตัถุประสงคใ์นการขอใช้
บริการสินเช่ือ เพ่ือใช้จ่ายทัว่ไป และ ใช้หน้ีสิน ส่วนใหญ่ทราบแหล่งข้อมูลในการมาใช้บริการจากตนเอง ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ และทราบขอ้มูลจากบุคคลท่ีรู้จกั บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาใชบ้ริการสินเช่ือส่วนใหญ่ คือ 
ตนเอง ครอบครัว และเพ่ือน วงเงินท่ีตอ้งการขอสินเช่ือส่วนใหญ่ตอ้งการวงเงินสินเช่ือ 10,001 – 50,000 บาท 
 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ียระดบัความตอ้งการในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีต่อระดบัความตอ้งการใช้
บริการสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร  
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ X̅ S.D. ระดับความต้องการ อนัดับ 

ดา้นบุคลากร 4.50 0.689 มากท่ีสุด 1 

ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 4.33 0.813 มากท่ีสุด 2 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.32 0.802 มากท่ีสุด 3 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.30 0.811 มากท่ีสุด 4 

ดา้นกระบวนการให้บริการ 4.18 0.766 มาก 5 

ดา้นราคา 3.92 0.843 มาก 6 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.88 0.839 มาก 7 

 

 

ตวัแปรต้น 

-  ความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดของ
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารประชาชนของ
ธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ 

-  สาเหตุของปัญหาการลดลงของจ านวนราย

สินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน
สาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ 

ตวัแปรตาม 
แนวทางการเพ่ิมยอดจ านวนรายสินเช่ือ
ธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน
สาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ 
กรุงเทพมหานคร 
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จากตารางพบว่าภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความตอ้งการทางดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการในดา้นต่าง ๆ ตามระดบัความตอ้งการดงัน้ี 

1.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากร  
   ภาพรวมอยู่ในระดบัความตอ้งการมากท่ีสุด (X̅ = 4.50, S.D. = 0.689) พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบั
ความตอ้งการในเร่ือง พนักงานอธิบายเก่ียวกบัสินเช่ือเขา้ใจง่าย พนักงานให้บริการสินเช่ือไดอ้ย่างรวดเร็ว พนักงาน
พูดจาสุภาพ พนักงานมีความน่าเช่ือถือ พนักงานมีความช านาญในการให้บริการสินเช่ือ พนักงานมีความรู้ในการให้
ค าปรึกษาสินเช่ือ และจ านวนพนกังานมีเพียงพอต่อการให้บริการสินเช่ือ มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ  
  ภาพรวมอยู่ในระดบัความตอ้งการมากท่ีสุด (X̅ = 4.33, S.D. = 0.813) พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบั

ความต้องการในเร่ือง ระยะเวลาในการผ่อนช าระหน้ีตรงกบัความต้องการ ขั้นตอนในการยื่นกู ้สินเช่ือเข้าใจง่าย 
ขั้นตอนในการยืน่กูสิ้นเช่ือไม่ซับซอ้น วตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือมีความหลากหลาย หลกัประกนัท่ีสามารถใช้ค  ้ า
ประกนัวงเงินกูมี้หลากหลาย และวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บการอนุมติัตรงกบัความตอ้งการ มีความตอ้งการอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด  

3.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
   ภาพรวมอยู่ในระดบัความตอ้งการมากท่ีสุด (X̅  = 4.32, S.D. = 0.802) พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบั
ความตอ้งการในเร่ือง การเดินทางมาใชบ้ริการสินเช่ือมีความสะดวก ช่องทางการติดต่อขอสินเช่ือมีหลายช่องทาง 
ช่องทางการช าระเงินงวดมีหลากหลาย ท าเลท่ีตั้งของธนาคารออมสินมีความเหมาะสม และช่วงเวลาในการเปิดท าการ
มีความเหมะสม มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

4.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการตลาด 
   ภาพรวมอยู่ในระดบัความตอ้งการมากท่ีสุด (X̅ = 4.30, S.D. = 0.811) พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบั
ความตอ้งการในเร่ือง มีการแจกของสมนาคุณส าหรับลูกคา้ท่ียื่นกูสิ้นเช่ือ มีการแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินเช่ือให้ทราบ
อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ มีการโฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น ส่ือออนไลน์ ใบปลิว มีการจดักิจกรรมออกบูธประชาสัมพนัธ์
สินเช่ือนอกสถานท่ี มีการจดักิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ือส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่ธนาคาร มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด  

5.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นกระบวนการให้บริการ  
   ภาพรวมอยู่ในระดบัความตอ้งการมาก (X̅ = 4.18, S.D. = 0.766) พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความ
ตอ้งการในเร่ือง ระยะเวลาท่ีใชใ้นการอนุมติัสินเช่ือมีความเหมาะสม มีกระบวนการพิจารณาสินเช่ืออยา่งเป็นระบบ มี
ความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และในเร่ืองกระบวนการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือมีความโปร่งใส ระบบการท างานมี
ความแม่นย  าเช่ือถือได ้ธนาคารมีระบบคิวในการรอรับบริการสินเช่ือ มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก 

6.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นราคา   
   ภาพรวมอยู่ในระดบัความตอ้งการมาก (X̅ = 3.92, ส่วน S.D. = 0.843) พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบั
ความตอ้งการในเร่ือง อตัราดอกเบ้ียเงินกูมี้ความเหมาะสม มีความตอ้งการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และในเร่ืองจ านวน
เงินงวดท่ีผ่อนช าระต่อเดือนไม่สูงเกินไป อัตราดอกเบ้ียผิดนัดสินเช่ือมีความเหมาะสม ค่าธรรมเนียมการบริการ



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  868 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

สินเช่ือมีความเหมาะสม ค่าธรรมเนียมในการประเมินหลกัทรัพยค์  ้าประกนัสินเช่ือมีความเหมาะสม มีความตอ้งการ
อยูใ่นระดบัมาก 

7.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
   ภาพรวมอยู่ในระดบัความตอ้งการมาก (X̅ = 3.88, S.D. = 0.839) พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความ
ตอ้งการในเร่ือง ธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีครอบคลุม มีส่ิงอ  านวยความสะดวกระหว่างรอรับบริการ เช่น 
น ้ าด่ืม โทรทศัน์  บรรยากาศภายในธนาคารมีความปลอดโปร่ง มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ 
มีท่ีนั่งรอรับบริการจ านวนเพียงพอ และมีอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบริการมีความทนัสมยั มีความตอ้งการอยูใ่น
ระดบัมาก  

ผลการการทดสอบนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได ้มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัประสมทางการตลาดบริการท่ีมีต่อระดบัความตอ้งการใชบ้ริการสินเช่ือ
ธนาคารประชาชน 

ผลการศึกษานั้นมีผูต้อบแบบสอบถามไดเ้สนอแนะความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการเพ่ิมยอดจ านวนราย
สินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ดงัน้ี  

1) ธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ มีช่องทางการติดต่อให้บริการสินเช่ือน้อยควรเพ่ิมช่อง
ทางการบริการให้มากยิง่ข้ึน   

2) ธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติควรมีการประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบสมยัใหม่ เช่น ส่ือ
ออนไลน์ เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ  

3) ธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ควรจะเพ่ิมสถานท่ีจอดรถให้เพียงพอต่อการมาใชบ้ริการ 
เพ่ือความสะดวกของลูกคา้ 

ผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติสรุปไดว้่าภาพรวมของอุตสาหกรรม
ทางการเงินมีการแข่งขนัการให้บริการสินเช่ือรายยอ่ยค่อนขา้งรุนแรง เน่ืองจากธนาคารมีคู่แข่งจ านวนมาก จึงท าให้
เกิดการแยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาด และยงัมีอิทธิพลจากบริการทดแทน เช่น โรงรับจ าน า หรือการให้สินเช่ือนอกระบบ
ท่ีมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีธนาคารออมสินมีหลายสาขาท าให้มีการแข่งขนักนัเอง ลูกค้าจึงมีอ  านาจในการ
ตดัสินใจมาใชบ้ริการมากและมีอ านาจต่อรองสูง  สาเหตุของปัญหาสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน
สาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติท่ีมีจ  านวนรายลดลง เน่ืองจากมีกระบวนการบริการลูกค้าสินเช่ือมีขั้นตอนมากและ
ซบัซอ้น ท าให้เกิดความล่าชา้ในการให้บริการ อีกทั้งบุคลากรพนกังานของสาขาท่ีปฏิบติังานดา้นสินเช่ือมีนอ้ย จึงท า
ให้ไม่เพียงพอต่อการให้บริการลูกค้าได้อย่างทัว่ถึง ท าให้ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมาใช้บริการของลูกคา้ 
นอกจากน้ีอีกสาเหตุคือธนาคารมีคู่แข่งมากและคู่แข่งมีการท าการแข่งขนักนัรุนแรง เช่น การลดอตัราดอกเบ้ียและท า
โปรโมชัน่ต่าง ๆ จึงท าให้ลูกคา้มีทางเลือกมากมาย จากปัญหามีจ านวนสินเช่ือลดลงอยา่งต่อเน่ือง ท าให้ส่งผลกระทบ
ต่อธนาคาร คือ มีผลการด าเนินงานไม่สามารถท าตามเป้าหมายผลการประเมินตัวช้ีวดัผลการปฏิบัติงาน (Key 
Performance Indicator) ท่ีไดรั้บในแต่ละปีได ้และท าให้ธนาคารมีรายไดท้างดา้นดอกเบ้ียและรายไดจ้ากค่าธรรมเนียม
บริการสินเช่ือธนาคารประชาชนลดลง ดงันั้นเห็นควรให้ใชแ้นวทางกลยุทธ์ในการแกไ้ขปัญหาคือ ธนาคารจะตอ้ง
รักษาฐานลูกคา้ในปัจจุบนัให้ไดม้ากท่ีสุด เช่น ลดอตัราดอกเบ้ีย หรือเชิญชวนลูกคา้รายเก่ามากูเ้พ่ิม และมีการตอบ
แทนคืนความสุขโดยการลดอตัราดอกเบ้ียให้กบัลูกคา้ชั้นดี เพ่ือท่ีจะรักษาฐานลูกคา้ให้มัน่คงยิ่งข้ึน ควรมีการพฒันา
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ระบบสารสนเทศ และกระบวนการในการอนุมติัของสินเช่ือธนาคารประชาชนให้รวดเร็ว มีขั้นตอนไม่สลบัซับซ้อน 
เพ่ือให้บริการลูกคา้ไดร้วดเร็วเพ่ือท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้   นอกจากน้ีแลว้ควรใชแ้นวทางกลยทุธ์
เพ่ือสร้างความแตกต่าง 2 ดา้น คือ ทางดา้นบริการและดา้นกระบวนการของการปฏิบติังานดา้นสินเช่ือ นอกจากน้ี
ผูบ้ริหารไดมี้การตั้งเป้าหมายให้กบัธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ คือ จะตอ้งท าให้ผลการด าเนินงาน
ให้ไดต้ามตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน  (Key Performance Indicator) ท่ีตั้งไว ้และมีผลการด าเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี ปีละ 
10% โดยกลุ่มลูกคา้สินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินก็จะเป็นผูมี้รายไดน้อ้ย พ่อคา้ แม่คา้หาบเร่แผงลอย 
มอเตอร์ไซครั์บจา้งหรือรถตูรั้บจา้ง และพนักงานบริษทัหรือโรงงาน ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานสินเช่ือธนาคาร
ประชาชน คือ ตอ้งมีการพฒันาระบบของสารสนเทศ แจกส่ิงของสมนาคุณให้กบัลูกคา้รายท่ีมีประวติัการช าระเงินกูดี้ 
และปรับภาพลกัษณ์ใหม่ของธนาคารออมสินให้มีความทนัสมยัเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ให้ทุกระดบัและบริการอยา่ง  

 
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามและขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร สามารถน าผลมา

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสินเช่ือธนาคารประชาชนมีจ านวนรายลดลงนั้นมาจากปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก 
ดงัน้ี 

สาเหตุจากปัจจยัภายใน 
1) กระบวนการบริการลูกคา้สินเช่ือมีขั้นตอนมากมีความซบัซอ้น จึงเกิดความล่าชา้ในการให้บริการ  
2) บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการลูกคา้และบุคลากรพนักงานใหม่ขาดความรู้และความช านาญใน

การให้บริการสินเช่ือ 
3) สาขานั้นมีช่องทางการติดต่อให้บริการสินเช่ือนอ้ย และขาดช่องทางการติดต่อสินเช่ือท่ีทนัสมยั ท าให้ไม่

เขา้ถึงฐานกลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ  
4) มีการออกบูธประชาสัมพนัธ์สินเช่ือนอ้ย ขาดช่องทางการส่งเสริมการตลาดท่ีทนัสมยั 
 
สาเหตุจากปัจจยัภายนอก  
ธนาคารมีคู่แข่งจ านวนมาก มีทั้งสถาบนัการเงินและไม่ใช่สถาบนัการเงิน (Non-Bank) จึงท าให้มีการแข่งขนั

กนัสูง มีการออกผลิตภณัฑ์สินเช่ือใหม่ๆท่ีมีอตัราดอกเบ้ียต ่าแข่งขนักนั และยงัมีการแข่งขนัโดยการจดัท าโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ และท าการส่งเสริมการตลาดเพ่ือแข่งขนัต่อสู้แยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาดเพ่ือดึงดูดให้ลูกคา้มาใชบ้ริการ 

วิเคราะห์ภาพรวมจากแบบสอบถาม และจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถาน
แห่งชาติ และจากการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ จึงน ามาสรุปผลเป็นการก าหนดกยุทธ์แนวทางการเพ่ิมยอดจ านวนราย
สินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการวิเคราะห์จาก 
TOWS Matrix ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 2  การวเิคราะห์ TOWS Matrix 

ปัจจยัภายใน 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจยัภายนอก 

จุดแข็ง STRENGTHS – S 
S1 ภาพลกัษณ์ธนาคารออมสินเป็นสถาบนั
การเงินท่ีมัน่คงและน่าเช่ือถือ เพราะเป็นธนาคาร
ของรัฐ (ธนาคารออมสิน, 2560) 

S2 พนกังานมีการใหบ้ริการลกูคา้ทุกระดบัอยา่ง
เท่าเทียม (ธนาคารออมสิน, 2560) 

S3 ธนาคารมีฐานลูกคา้สินเช่ือรายยอ่ยจ านวน
มาก (ธนาคารออมสิน, 2560)  

S4 วตัถุประสงคข์องการกูสิ้นเช่ือธนาคาร
ประชาชนมีความหลากหลาย (ธนาคารออมสิน, 
2562) 

S5 มีการท าการประชาสมัพนัธ์สินเช่ือ (ธนาคาร
ออมสิน, 2560)  

 
 

จุดอ่อน WEKNESSES – W 

W1 ช่องทางการติดต่อใหบ้ริการสินเช่ือมีนอ้ย 
W2 ขาดช่องทางการติดต่อสินเช่ือท่ีทนัสมยั 

W3 จ านวนพนกังานนอ้ย ไม่เพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการสินเช่ือ 

W4 พนกังานใหม่ขาดความรู้และความช านาญ
ในการใหบ้ริการสินเช่ือ  
W5 การใหบ้ริการลูกคา้มีขั้นตอนมาก ท า 
ใหเ้กิดความล่าชา้ในการใหบ้ริการ 
W6 ขาดส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ใน 
รูปแบบท่ีทนัสมยั 
W7 มีการออกบูธประชาสมัพนัธ์สินเช่ือนอ้ย 

W8 มีอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ค่อนขา้งสูง 
เน่ืองจากเป็นสินเช่ือท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
(Flat Rate)  

(ธนาคารออมสิน, 2562) 

   โอกาส OPPORTUNITIES – O 

O1 ประชาชนมีการเขา้ถึงส่ือออนไลน์มากข้ึน ท า
ให้เป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ 
(ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องคก์ารมหาชน), 2562) 
O2 การเขา้สู่ EEC ท าใหป้ระเทศไทยมีโอกาสท่ี
ผูป้ระกอบการจะเขา้มาลงทุนและขยายกิจการ
เพ่ิมข้ึน (ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขต
พฒันาพิเศษภาคตะวนัตก, 2560) 
O3 รัฐบาลออกนโยบายสนบัสนุนลูกค้าสินเช่ือ
รายย่อย เช่น การลดดอกเบ้ีย ลดค่าธรรมเนียมท า
ใหธ้นาคารขยายสินเช่ือไดม้ากข้ึน  (ธนาคารออม
สิน, 2560) 

SO (เชิงรุก)          
S2 ,S3, S5, O1 

ธนาคารมีฐานลูกคา้สินเช่ือรายย่อยจ านวนมาก 
และมีพนกังานบริการลูกคา้ทุกระดบัอย่างเท่า
เทียมกนั อีกทั้งยงัมีการท าประชาสมัพนัธ์สินเช่ือ 
พร้อมกับมีโอกาสทางความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเพ่ือออกแบบรูปแบบการส่งเสริม
การตลาดให้มีนวตักรรมใหม่ เพราะคนส่วน
ใหญ่มีการเขา้ถึงส่ือออนไลน์มากข้ึน เพ่ือเป็น
การสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ในช่องทางใหม่ๆ 
 

“กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด” 

 

WO (เชิงแก้ไข) 
W1, W2, O1 

ธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติมี
ช่องทางการติดต่อใหบ้ริการสินเช่ือมีจ านวน
นอ้ย และยงัขาดช่องทางการติดต่อสินเช่ือท่ี
ทนัสมยัในขณะเดียวกนันั้นมีโอกาสทาง
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีเพ่ือออกแบบ
รูปแบบการส่งเสริมการตลาดใหมี้นวตักรรม
ใหม่ เพราะคนส่วนใหญ่มีการเขา้ถึงส่ือ
ออนไลนม์ากข้ึน  
 
  
 “กลยุทธ์ทางด้านช่องทางในการให้บริการ” 

 

อปุสรรค THREATS – T 
T1 มีการแข่งขนัของสถาบนัการเงินสูง จ านวน
คู่แข่งมาก (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) 

T2 มีบริการทดแทน เช่น โรงรบัจ าน า การให้
สินเช่ือนอกระบบ 

T3 อ านาจการต่อรองของลูกคา้สูง 

T4 สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัส่งผลใหลู้กคา้ลด
ปริมาณการใชสิ้นเช่ือเพ่ือการลงทุนเน่ืองจากไม่
มัน่ใจในเศรษฐกิจ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
2562) 

 

ST (เชิงป้องกนั)     

S1 , S2 ,T1 ,T2 ,T3 

ธนาคารออมสินเป็นสถาบนัการเงินท่ีมัน่คงและ
น่าเช่ือถือ มีพนกังานบริการลูกคา้ทุกระดบัอย่าง
เท่าเทียมกนั ขณะท่ีจ านวนคู่แข่งมีจ านวนมาก
อย่างทั้ งสถาบันการเงินและไม่ใช่สถาบัน
การเงิน (Non-Bank) มีบริการทดแทน เช่น โรง
รับจ าน า การใหสิ้นเช่ือนอกระบบ ท าใหลู้กคา้มี
อ านาจต่อรองสูง ดงันั้นสาขาจึงตอ้งสร้างความ
แตกต่างทางดา้นบริการให้เหนือจากคู่แข่งขัน 
เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

“กลยุทธ์ทางด้านบริการที่แตกต่าง”                            

WT (เชิงรับ) 

W8 ,T1,T2,T3 
สินเช่ือธนาคารประชาชนมีอตัราดอกเบ้ียเงินกู้
ค่อนข้างสูง ขณะเดียวกันนั้นคู่แข่งทางการ
แข่งขนัก็มีจ านวนมาก มีบริการทดแทน เช่น 
โรงรับจ าน า การให้สินเช่ือนอกระบบ รวมทั้ง
อ านาจการต่อรองของลูกคา้ก็สูงข้ึน 
 
 
                “กลยทุธ์ด้านราคา” 
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แนวทางการเพ่ิมยอดจ านวนรายสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ 
จากการวิเคราะห์จาก TOWS Matrix นั้นจะเลือกแนวทางเลือกมา 3 ทางเลือกดงัน้ี 

ทางเลือกท่ี 1 : กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นกลยทุธ์ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัระดบัความตอ้งการส่วน
ประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด (X̅ = 4.30) ซ่ึงพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความตอ้งการมากท่ีสุด 
จึงตอ้งเพ่ิมช่องทางการส่งเสริมการตลาดเพ่ือให้มีความหลากหลาย และมีรูปแบบท่ีทนัสมยั มีการแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบั
สินเช่ือให้ทราบอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอเพ่ือท่ีจะส่ือสารไปยงักลุ่มลูกคา้เดิมและกลุ่มลูกคา้ใหม่ มีการจดักิจกรรม
ออกบูธประชาสัมพันธ์สินเช่ือนอกสถานท่ี และใช้เคร่ืองมือทางการส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ เช่น สร้างส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ ใบปลิว น าเสนอข้อมูลข่าวสารสินเช่ือผ่านส่ือออนไลน์ และท าการส่งเสริมการขาย โดยการท า
กิจกรรมต่าง ๆ เช่นการแจกของสมนาคุณส าหรับลูกคา้ท่ียืน่กูสิ้นเช่ือ จดักิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ือส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดี
แก่ธนาคาร เพ่ือเป็นการสร้างส่วนแบ่งการตลาดสินเช่ือให้มีจ  านวนท่ีเพ่ิมข้ึน อีกทั้งยงัท  าการตลาดทางตรงเป็นการติด
ติดต่อผา่นโทรศพัท ์เพ่ือเป็นการเชิญชวนขอ้มูลจากฐานลูกคา้เดิมท่ีมีประวติัการจ่ายช าระหน้ีดีมากูเ้พ่ิม  

ทางเลือกท่ี 2 : กลยทุธ์ทางดา้นบริการท่ีแตกต่าง เป็นกลยทุธ์ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัระดบัความตอ้งการส่วน
ประสมการตลาดดา้นบุคลากร (X̅ = 4.50) และ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ (X̅ = 4.33) ซ่ึงพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมี
ระดบัความตอ้งการมากท่ีสุด และดา้นกระบวนการให้บริการ (X̅ = 4.18) ซ่ึงพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความ
ตอ้งการมาก เน่ืองจากธนาคารมีคู่แข่งจ านวนมาก จึงท าให้เกิดการแยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาด ดงันั้นสาขาจึงตอ้งสร้าง
ความแตกต่างทางดา้นบริการให้เหนือจากคู่แข่งขนั เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั โดยการใช้กลยุทธ์
ทางดา้นบริการ คือมีกระบวนการจดัท าขั้นตอนในการอนุมติัสินเช่ือให้ไม่ซบัซ้อน มีการท าแผนผงัล าดบัขั้นตอนใช้
ลูกคา้ทราบและพนกังานสินเช่ือตอ้งมีการตรวจสอบเอกสารประกอบการยืน่กูใ้ห้ครบจากลูกคา้ เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ตามเอกสาร มีกระบวนการพิจารณาสินเช่ืออย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใส มีระบบการท างานท่ีมีความแม่นย  า
เช่ือถือได ้มีระบบคิวในการรอรับบริการสินเช่ือ อีกทั้งการบริการทางดา้นบุคลากรจะตอ้งให้บริการสินเช่ือไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว พนักงานสามารถอธิบายเก่ียวกบัสินเช่ือให้เขา้ใจง่าย พูดจาสุภาพ มีความน่าเช่ือถือ มีความช านาญในการ
ให้บริการสินเช่ือ มีความรู้ในการให้ค าปรึกษาสินเช่ือ และมีจ านวนพนกังานท่ีเพียงพอต่อการให้บริการสินเช่ือ 

ทางเลือกท่ี 3 : กลยุทธ์ทางดา้นช่องทางในการให้บริการ เป็นกลยุทธ์ท่ีมีความสอดคลอ้งกับระดับความ
ตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (X̅  = 4.32) จึงตอ้งเพ่ิมช่องทางการติดต่อให้บริการสินเช่ือ
ให้มีจ  านวนมากยิ่งข้ึน และมีช่องทางการติดต่อท่ีทนัสมยั เช่น เพ่ิมช่องทางการติดต่อบริการ การให้ค  าปรึกษาสินเช่ือ
ธนาคารประชาชนทางแอปพลิเคชันไลน์ การติดต่อส่ือสารกนัผ่านอีเมล การยื่นกู ้พร้อมส่งเอกสารประกอบการ
พิจารณาการยื่นในอีเมล เพ่ือให้เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหน้ีเบ้ืองตน้ก่อนเพ่ือให้ลูกคา้สามารถ
เขา้ถึงการใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารประชาชนไดส้ะดวกยิ่งข้ึน และมีบริการรถบริการเคล่ือนท่ีเพ่ือเป็นการเพ่ิมช่อง
ทางการให้บริการท่ีเพ่ิมมากข้ึน และเพ่ิมช่องทางการช าระเงินงวดมีหลากหลาย  

จากการประเมินทางเลือกแนวคิดทั้ง 3 ทางเลือกดงักล่าว สรุปคือ เลือกทางเลือกท่ี 1 กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริม
การตลาด เน่ืองจากสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การแข่งขนั ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ท่ีมีความเป็นไปได ้สอดคลอ้งดบักบัระดบั
ความตอ้งการของลูกคา้ มีความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั จึงเป็นแนวทางท่ีมีความสามารถในการเพ่ิม
ยอดจ านวนรายสินเช่ือ ธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร  
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5. การอภปิรายผล 
การศึกษาเพ่ือคน้หาแนวทางการเพ่ิมยอดจ านวนรายสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินสาขา

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีอายุอยู่ในช่วง       
25 - 29 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี  อาชีพพนักงานบริษัท  รายได้ 10,001 – 20,000 บาท 
วตัถุประสงคใ์นการขอใชบ้ริการสินเช่ือ เพ่ือใชจ่้ายทัว่ไป และ ใชห้น้ีสิน พบว่าภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีระดบั
ความต้องการทางด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคลากร ท่ีระดบัความตอ้งการมากท่ีสุด  และดา้นกระบวนการให้บริการ 
ดา้นราคา  และดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีระดบัความตอ้งการมาก  

ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพบว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมทางการเงินมีการแข่งขนัการ
ให้บริการสินเช่ือรายย่อยค่อนข้างรุนแรง เน่ืองจากธนาคารมีคู่แข่งจ านวนมาก  จึงท าให้เกิดการแย่งชิงส่วนแบ่ง
การตลาด และยงัมีอิทธิพลจากบริการทดแทนเช่น โรงรับจ าน า หรือการให้สินเช่ือนอกระบบท่ีมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมข้ึน 
นอกจากน้ีธนาคารออมสินมีหลายสาขาท าให้มีการแข่งขนักนัเอง คู่แข่งมีการท าการแข่งขนักนัรุนแรง จึงท าให้ลูกคา้มี
ทางเลือกมากและมีอ านาจต่อรองสูง จึงเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน 

ผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสินเช่ือธนาคารประชาชนมีจ านวนรายลดลงนั้นมาจากสาเหตุจากปัจจยั
ภายใน คือ มีการประชาสัมพนัธ์สินเช่ือน้อย ขาดช่องทางการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบท่ีทนัสมยั มีช่องทางการ
ติดต่อให้บริการสินเช่ือนอ้ย และขาดช่องทางการติดต่อสินเช่ือท่ีทนัสมยั ท าให้ไม่เขา้ถึงฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ บุคลากร
มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการลูกคา้ และบุคลากรพนักงานใหม่ขาดความรู้และความช านาญในการให้บริการสินเช่ือ 
กระบวนการบริการลูกคา้สินเช่ือมีขั้นตอนมากมีความซับซอ้น  และปัจจยัภายนอก คือ ธนาคารมีคู่แข่งจ านวนมากท า
ให้มีการแข่งขนัต่อสู้แยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาดโดยการท าการส่งเสริมการตลาดเพ่ือดึงดูดลูกคา้  

ภาพรวมของอุตสาหกรรมทางการเงินมีการแข่งขนัการให้บริการสินเช่ือรายย่อยค่อนขา้งรุนแรง  เน่ืองจาก
ธนาคารมีคู่แข่งจ านวนมาก จึงท าให้เกิดการแยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาด และยงัมีอิทธิพลจากบริการทดแทนเช่น โรงรับ
จ าน า หรือการให้สินเช่ือนอกระบบท่ีมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีธนาคารออมสินมีหลายสาขาท าให้มีการแข่งขนั
กนัเอง คู่แข่งมีการท าการแข่งขนักนัรุนแรงเช่น การลดอตัราดอกเบ้ียและท าการส่งเสริมการขายต่าง ๆ จึงท าให้ลูกคา้
มีทางเลือกมากมายท าให้ลูกคา้มีอ  านาจต่อรองสูง จึงเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน ท าให้ธนาคารออมสินสาขา
อนุสรณ์สถานแห่งชาติมีจ  านวนรายสินเช่ือธนาคารประชาชนมีจ านวนลดลงอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นจึงน าผลการศึกษา
แนวทางการเพ่ิมยอดจ านวนรายสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกท่ี 1 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด ทางเลือกท่ี 2 กลยุทธ์
ทางดา้นบริการท่ีแตกต่าง ทางเลือกท่ี 3 กลยุทธ์ทางดา้นช่องทางในการให้บริการ สรุปแนวทางเลือกท่ีใชเ้พ่ือแกไ้ข
ปัญหาคือ ทางเลือกท่ี 1 ทั้งน้ีนอกจากกลยุทธ์แนวทางเลือกท่ี 1แลว้ยงัสามารถท่ีจะน าเอากลยุทธ์ทางเลือกท่ี 2 และ 3 
มาใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติในโอกาสต่อไปในอนาคตได้ 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
บทสรุปจากผลการวิเคราะห์ภาพรวมของธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เพ่ือหาแนวทางเลือก

ในการก าหนดกลยุทธ์ในการเพ่ิมจ านวนรายสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถาน
แห่งชาติจ านวน 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกท่ี 1 กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ทางเลือกท่ี 2 กลยทุธ์ทางดา้นบริการ
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ท่ีแตกต่าง ทางเลือกท่ี 3 กลยุทธ์ทางด้านช่องทางในการให้บริการ ทั้งน้ีแนวทางเลือกท่ีใช้เพ่ือแก้ไขปัญหา คือ 
ทางเลือกท่ี 1 กลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมต่อสถานการณ์ท่ีมีคู่แข่งขนัทางการตลาด
จ านวนมาก เป็นการจดักิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด เพ่ือท่ีจะดึงดูดลูกคา้ให้มาใชบ้ริการมากข้ึน ซ่ึงสามารถท่ีจะ
รักษาฐานลูกคา้เดิม และขยายฐานลูกคา้ใหม่ให้มีจ  านวนมากข้ึน นอกจากน้ีแลว้ยงัเป็นทางเลือกท่ีมีความเป็นไปได ้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ และความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั 

ขอ้เสนอแนะ นอกจากการใช้กลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมยอดจ านวน
สินเช่ือธนาคารประชาชนแลว้ ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆเพ่ือช่วยสนบัสนุนความส าเร็จของกลยทุธ์จากปัจจยัท่ีจะตอ้งพฒันาและ
ปรับปรุงต่อไป ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นพนักงาน พนักงานจะตอ้งบริการลูกคา้ดว้ยความสุภาพ มีความรู้มีความเข้าใจ
เก่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือธนาคารประชาชนเป็นอย่างดี 2)ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลย ีโดยน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยใน
การท าการส่งเสริมการตลาดให้มีนวตักรรมใหม่ เพ่ือเป็นการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ในช่องทางใหม่ๆ และเป็นการ
เพ่ิมช่องทางการส่งเสริมการตลาดเพ่ือให้มีความหลากหลาย เพ่ือเป็นการจูงใจไปยงักลุ่มลูกคา้เดิมและกลุ่มลูกคา้ใหม่  

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาปัญหาเก่ียวกับสินเช่ือประเภทอ่ืน ๆของ
ธนาคารออมสิน ท่ีส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน เพ่ือท่ีจะไดห้าสาเหตุของปัญหา และหาแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และควรศึกษาในสาขาท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีอ่ืน เพ่ือศึกษาดูปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการในดา้นต่าง ๆ มีผลต่อระดบัความตอ้งการในการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการช าระ

หน้ี ของลูกคา้กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีผา่นช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่มลูกคา้
ท่ีมีหน้ีคา้งช าระกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการขอปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีผา่นช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีหน้ีคา้งช าระกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ 3) เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปรับปรุง เพ่ิมเติมช่องทาง และกระบวนงาน ในขั้นตอนการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้แก่ลูกคา้ 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ทั้งลูกคา้และผูป้ฏิบติังาน วิธีการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม จากกลุ่มลูกคา้ท่ีมี
หน้ีคา้งช าระกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือลูกคา้ท่ีความสามารถในการช าระหน้ีลดลง และมีความประสงคท่ี์จะ
ติดต่อเพ่ือขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ  านวน 200 ราย ซ่ึงไดก้ลบัคืนมา 185 ชุด (คิดเป็น
ร้อยละ 92.5 ของแบบสอบถาม) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบด้วย ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความแตกต่างดว้ยสถิติ T-
Test และ F-Test และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

การศึกษาน้ีพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี มีสถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได ้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท วงเงินกูท่ี้
ไดรั้บอนุมติั 1,000,001-2,000,000 บาท ระยะเวลาในการผ่อนช าระ 120 งวดข้ึนไป และมีภาระการผ่อนช าระหน้ีสิน
รวมทุกสถาบนัอยู่ท่ี 10,001-20,000 บาท โดยพบว่าอาชีพ และระยะเวลาในการผ่อนช าระท่ีต่างกัน มีระดับการ
ตดัสินใจใชบ้ริการขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีผ่านช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยในดา้นอาชีพผูท่ี้ประกอบอาชีพคา้ขาย มีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการมากท่ีสุด และในดา้นระยะเวลา
การผ่อนช าระ กลุ่มท่ีมีระยะเวลาในการผ่อนช าระ 120 งวดข้ึนไป มีระดบัการตดัสินใจ ใชบ้ริการมากท่ีสุด ในส่วน
ของขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการเลือกใชบ้ริการขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีผ่านช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
พบว่า ดา้นปัจจยัการเลือกใชบ้ริการขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีผ่านช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ความคิดเห็นในระดบั
สูงสุด คือ ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ อยู่ในระดบั มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้านอยู่ใน
ระดบั มากท่ีสุด ตามล าดบั 
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ผลการศึกษาเก่ียวปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีผ่านช่องทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ของลูกคา้ท่ีมีหน้ีคา้งช าระกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์น้ี พบว่า ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความง่ายต่อการ
ใชง้าน (Beta = 0.597) และดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ (Beta = 0.228) มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการขอปรับปรุง
โครงสร้างหน้ี ผา่นช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามล าดบั 
ค าส าคญั: ค าส าคญั : หน้ีคา้ง, การปรับปรุงโครงสร้างหน้ี   

 

ABSTRACT 
This study aimed 1) to examine relationship between personal factors and debt settlement behavior of 

customers and decision on debt restructuring service through electronic media of customers having accrued debts 
with Government Housing Bank, 2) to investigate factors affecting decision on debt restructuring service through 
electronic media of customers having accrued debts with Government Housing Bank and 3) to introduce guidelines 
for improving and increasing channels and work process in debt restructuring process for customers to facilitate 
customers and operators. Data were collected with a questionnaire from customers having accrued debts with 
Government Housing Bank or customers having less solvency and desiring to contact for debt restructuring with 
Government Housing Bank, totaling 200 persons. 185 copies of questionnaire were returned (accounted for 92.5% 
of all questionnaire). Statistics employed for data analysis included frequency, percentage, mean, and standard 
deviation and difference was analyzed with T-Test, F-test and multiple regression analysis.  

The findings reveal that most samples were female with age range of 31-40 years, single status, education 
of bachelor’s degree, working as an officer at state enterprises and having average monthly salary of 20,001-30,000 
Baht. Approved loan was 1,000,001-2,000,000 Baht with repayment term of at least 120 installments and debt 
reimbursement burden from all institutes at 10,001-20,000 Baht. Different occupation and repayment term resulted 
in dissimilar level of decision of debt restructuring service through electronic media with statistical significance at 
0.05.  as to occupation, those persons who were merchants had decision on such service the highest. Speaking of 
repayment term, the group with at least 120 installments of settlement had decision on the service most. For 
information and opinions about factors of selecting debt restructuring service through electronic media, the result 
showed that the aspect with highest level of decision was benefit acknowledgment followed by perception of easiness 
of usage respectively. 

The findings concerning factors affecting decision on debt restructuring service through electronic media 
of customers having accrued debts with Government Housing Bank indicated that perception with easiness of usage 
(Beta = 0.597) and benefit acknowledgement (Beta = 0.228) affected decision on debt restructuring service through 
electronic media with statistical significance at 0.05, respectively. 
Keywords: Accrued debt, Debt restructuring  
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1. บทน า 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Government Housing Bank) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ เป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ

ในสังกดักระทรวงการคลงัจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยด าเนินธุรกิจตามพระราชบญัญติั
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พระราชกฤษฎีกากฎกระทรวง และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงออกโดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย กระทรวงการคลงั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีวตัถุประสงคเ์พ่ือสนบัสนุนให้ประชาชน มีอาคารและหรือท่ีดิน
เพ่ือใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั โดยธนาคารมุ่งท าหนา้ท่ีดา้นการเงิน การธนาคาร โดยการปล่อยสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัทั้งสินเช่ือ
ระยะสั้ น แก่ผูป้ระกอบการจดัสรรเพ่ือพฒันาโครงการท่ีดินและท่ีอยู่อาศยั และสินเช่ือระยะยาวแก่ประชาชนทัว่ไป
เพ่ือการปลูกสร้าง ซ้ือ หรือจัดหาท่ีอยู่อาศยั รวมทั้งภารกิจหลกัของธนาคาร ได้แก่การส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนโดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยและรายไดป้านกลางไดมี้โอกาสมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง  

จากการส ารวจขอ้มูลของการเคหะแห่งประเทศไทย พบว่าภายในปี 2563 ความตอ้งการ     ท่ีอยู่อาศยัของ
ประชนชนทัว่ประเทศจะมีถึง 5.8 ลา้นหน่วย โดยเป็นความตอ้งการของกลุ่มประชาชนผูมี้รายไดน้้อยประมาณ 2.75 
ลา้นหน่วย กลุ่มผูมี้รายไดป้านกลางประมาณ 2.47 ลา้นหน่วย รายละเอียดดงั ตารางท่ี 1 ประมาณการความตอ้งการท่ี
อยูอ่าศยัใน ปี 2553-2563 

 
ตารางท่ี 1 ประมาณการความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัใน ปี 2553-2563 

กลุ่มประชาชน ช่วงรายได ้(บาท/เดือน/ครัวเรือน) ปี 2553-2563 

กรุงเทพ และปริมณฑล   
รายไดน้อ้ย 1 - 15,000 765 

รายไดป้านกลาง 15,001 - 50,000 1,824 

รายไดสู้ง 50,000 - 100,000 734 

ทัว่ประเทศ   

รายไดน้อ้ย 1 - 15,000 2,750 
รายไดป้านกลาง 15,001 - 50,000 2,467 

รายไดสู้ง 50,000 - 100,000 585 
ท่ีมา : การเคหะแห่งชาติและ JICA, การส ารวจขอ้มูลภาคท่ีอยูอ่าศยัของประเทศไทย ปี 2556 
 

จากภารกิจหลกัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไดแ้ก่ การส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่ม
ผูมี้รายไดน้้อยและรายไดป้านกลางไดมี้โอกาสมีท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเองนั้น ส่งผลให้การเขา้ถึงสินเช่ือ เพ่ือท่ีอยู่
อาศยัส าหรับผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยถึงปานกลางเพ่ิมสูงข้ึน แต่ในทางกลบักนัอาจให้โทษแก่ผูท่ี้ขาด วินยัทางการเงิน ท าให้มี
หน้ีสินเพ่ิมมากข้ึนเช่นกนั ปัจจุบนัสาเหตุส าคญั คือ การขยายตวัการให้ สินเช่ือของสถาบนัทางการเงินต่างๆ แก่ภาค
ครัวเรือน ท าให้ความสามารถในการช าระหน้ีของภาค ครัวเรือนลดนอ้ยลง สะทอ้นไดจ้ากสัดส่วนหน้ีคา้งช าระ เพราะ
รายไดไ้ม่เพียงพอ จึงท าให้ลูกคา้บางส่วน  ไม่สามารถจะช าระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนให้สถาบนัการเงินเป็นระยะเวลา
เกินกว่า 3 เดือนข้ึนไป ท าให้เกิดเป็น “หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได”้ หรือท่ีเรียกว่า NPL (Non-Performing Loan) ประกอบ
กบั การขยายสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัปี 2560 ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากมาตรการกระตุน้อสังหาริมทรัพยข์องรัฐบาลในช่วง       
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ปี 2558-2559 ซ่ึงมีการลดหยอ่นค่าธรรมเนียมการโอน การจดจ านอง ไดก้ระตุน้ให้เกิดการโอนขายเปล่ียนมือในท่ีอยู่
อาศยัเป็นจ านวนมาก รวมทั้งสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัได้มีการขยายตัวสูงตามไปด้วย ซ่ึงปี 2560  การด าเนินธุรกิจของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายในหลายดา้น ทั้งปัจจยัภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบหลกัต่อ
กิจการในดา้นต่างๆ การฟ้ืนตวัเศรษฐกิจของไทยยงัคงเปราะบางและชะลอตวั อย่างไรก็ตาม ธนาคารต่างๆ รวมถึง 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยงัมีความกงัวลต่อหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดซ่ึ้งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ธนาคารส่วนใหญ่จึง
ตอ้งระมดัระวงัการปล่อยสินเช่ือให้รอบคอบมากข้ึน ซ่ึงส่งผลท าให้ตลาดสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัมีแนวโนม้ชะลอตวัลง 

ส าหรับในภาพรวมของเศรษฐกิจไทย ในปี 2561 ส าหรับตลาดสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั แยกเป็นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
ปล่อยใหม่และสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัคงคา้ง พบว่าสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัปล่อยใหม่ทั้งระบบในปี 2561 สามารถปล่อยไดท้ั้งส้ิน 
702,900 ลา้นบาท ขยายตวัเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 10.9 โดยเป็นสินเช่ือของกลุ่มธนาคารพาณิชย ์410,212 ลา้นบาท 
สินเช่ือของ ธอส. 213,161 ลา้นบาท และสินเช่ือของธนาคารออมสิน 65,900 ลา้นบาท 

 
ภาพท่ี 1 สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัปล่อยใหม่ทั้งระบบในปี 2561,  
ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
 สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัคงคา้งทั้งระบบ ณ ส้ินเดือนธันวาคม ปี 2561 มีมูลค่าทั้งส้ิน 3,795,058 ลา้นบาท ขยายตวั
เพ่ิมข้ึนจากส้ินเดือนธันวาคม ปี 2560 ร้อยละ 7.7 โดยแบ่งเป็นสินเช่ือคงคา้งของกลุ่มธนาคารพาณิชย ์ 2,244,578 ลา้น
บาท สินเช่ือคงคา้งของ ธอส. 1,115,893 ลา้นบาท และสินเช่ือคงคา้งของธนาคารออมสิน 351,197 ลา้นบาท 

 
ภาพท่ี 2 สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัคงคา้งทั้งระบบ ณ ส้ินเดือนธนัวาคม ปี 2561, 

ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีจึงเป็นอีกแนวทางการด าเนินงานหน่ึงของธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีน ามาใช้
เพ่ือผ่อนปรนให้กับลูกค้าท่ีความสามารถในการช าระหน้ีลดน้อยลง เพราะรายไดไ้ม่เพียงพอ เป็นเหตุให้ประสบ
ปัญหาหน้ีคา้งช าระ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความมุ่งหวงัว่ามาตรการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดงักล่าวจะช่วย
บรรเทาความเดือนร้อนและท าให้ลูกหน้ีสามารถคล่ีคลายปัญหาการค้างช าระหน้ีได้ในท่ีสุด โดยธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ มีขั้นตอนประบวนงานปรับปรุงโครงสร้างหน้ี เม่ือลูกคา้เดินทางเขา้มาติดต่อกบัธนาคาร ดงัน้ี 

1. พนกังานบริหารหน้ี ท าการสัมภาษณ์และตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ ของลูกคา้ 
2. พนักงานบริหารหน้ีด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาการคา้งช าระและพิจารณาความสามารถในการช าระเงิน

ของลูกคา้ พร้อมทั้งขอเอกสารประกอบการพิจารณา  
3. พนกังานบริหารหน้ีเสนอมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ท่ีเหมาะสมให้แก่ลูกคา้  
4. พนกังานบริหารหน้ีด าเนินการรับค าร้องและกรอกรายละเอียดต่างๆ 
5. พนกังานบริหารหน้ี ด าเนินการเสนอขออนุมติัตามมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตามค าร้องของลูกคา้ 
6. พนกังานบริหารหน้ี บนัทึกขอ้มูลการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ลงในระบบของธนาคาร 
7. พนกังานบริหารหน้ี ติดตามดูผลการช าระเงินของลูกคา้ตามเง่ือนไขปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
เน่ืองจากปัจจุบนักลุ่มลูกคา้ท่ีมีหน้ีคา้งช าระบางส่วนมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีท างานบางส่วนไม่สะดวกใน

การลางานเพ่ือมายืน่ค  าร้องขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ี โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มลูกคา้ท่ีมีท่ีอยูอ่าศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีห่างไกล
ธนาคาร ท าให้ไม่สะดวกในการเดินทางมาธนาคารเพ่ือติดต่อเพ่ือยื่นค าร้องขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีกบัธนาคารดว้ย
ตนเอง ซ่ึงเป็นปัญหาและอุปสรรคหน่ึงในการติดต่อปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของลูกค้าท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือจาก
ความสามารถในการช าระหน้ีท่ีลูกคา้มีรายไดล้ดนอ้ยลง  

เพ่ือหาแนวทางในการอ านวยความสะดวก และเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้แก่ลูกคา้ 
อีกทั้ง ยงัช่วยเสริมในเร่ืองของการลด NPL ให้กบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงไดมี้กลยุทธ์ช่วยเหลือลูกคา้ในกลุ่ม
ดงักล่าว โดยการให้ลูกคา้ท่ีมีหน้ีคา้งช าระกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถติดต่อยืน่ค าร้องขอปรับปรุงโครงสร้าง
หน้ีผ่านช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ (เฉพาะมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีลูกค้าไม่ต้องท าบนัทึกขอ้ตกลง
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเท่านั้น) และกลยทุธ์ดงักล่าวไดรั้บการตอบรับจากลูกคา้เป็นอย่างดี ผูศึ้กษา จึงมีความสนใจท่ี
จะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีผา่นช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของลูกคา้ท่ี
มีหน้ีคา้งช าระกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสม และเกิดประโยชน์กบัทั้งธนาคารและลูกคา้
อย่างไรบา้ง อีกทั้งยงัเป็นประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการ NPL ของธนาคาร ในการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ลดระยะเวลาของการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง เพ่ิมเติมช่องทาง และ
กระบวนงานในขั้นตอนการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้แก่ลูกคา้เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการช าระหน้ี ของลูกคา้กบัการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีผ่านช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีหน้ีคา้งช าระกบัธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีผ่านช่องทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีหน้ีคา้งช าระกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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ปัจจัยเกีย่วกบัลูกค้า 
  ข้อมูลทัว่ไปของลูกค้า 

เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายได ้

  ความสามารถในการช าระหนี้ 
วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั 
ระยะเวลาในการผอ่นช าระ 
ภาระค่าใชจ่้าย 

ปัจจัยเกีย่วกบัการเลือกใช้บริการ  
1. ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ 
2. ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน 

 

 

 
การตดัสินใจใช้บริการ 

ขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
ผ่านช่องทาง 

ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

3. เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง เพ่ิมเติมช่องทาง และกระบวนงาน ในขั้นตอนการปรับปรุงโครงสร้าง
หน้ีให้แก่ลูกคา้ เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ทั้งลูกคา้และผูป้ฏิบติังาน 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
ขอบเขตการศึกษา  
1. ดา้นประชากร ไดแ้ก่ ลูกคา้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีมีหน้ีคา้งช าระ และมีความประสงคท่ี์จะติดต่อ

เพ่ือขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยในปี 2561 พบว่ามีลูกคา้ท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล จ านวน 9,652 ราย และลูกคา้ท่ีอยูใ่นสาขาภูมิภาค จ านวน 25,091 ราย รวมทั้งส้ิน 34,743 ราย 

กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้ก  าหนดมาจากกลุ่มลูกค้าท่ีมีหน้ีค้างช าระกับธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ หรือลูกคา้ท่ีความสามารถในการช าระหน้ีลดลง และมีความประสงคท่ี์จะติดต่อเพ่ือขอปรับปรุงโครงสร้าง
หน้ีกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยผูศึ้กษาเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 200 ราย 

2. ดา้นเน้ือหา ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัเก่ียวกบัลูกคา้ ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไป และความสามารถในการช าระ
หน้ี และ 2) ปัจจยัเก่ียวกบัการเลือกใชบ้ริการ ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน 
และตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจใชบ้ริการขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีผา่นช่องทาง ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 กรอบแนวคิดการศึกษา จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับสาเหตุของการคา้งช าระหน้ี การเจรจา
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และแบบจ าลองการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี (A technology acceptance model: TAM) 
โดยทฤษฎีน้ีมีปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ ตวัแปรภายนอก การรับรู้ถึงประโยชน์ หมายถึง ระดบัความเช่ือว่า จะช่วยสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพได ้และการรับรู้ในการใชง้านง่าย หมายถึง ระดบัความเช่ือท่ีว่าเทคโนโลยนีั้นไม่ตอ้งใชค้วามพยายามท่ีจะ  
ใชง้าน ซ่ึงจะส่งผลต่อไปยงัพฤติกรรมท่ีมีแนวโนม้จะใชง้าน ผูศึ้กษาไดก้  าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี     
      

  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)                ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา การศึกษาคร้ังน้ี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และสร้างแบบสอบถาม เพ่ือถามความ

คิดเห็นในประเด็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีผ่านช่องทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ของลูกคา้ 

2. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนปรึกษาอาจารยเ์พ่ือปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือให้มัน่ใจว่าแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึน
มีความครบถว้นและสอดคลอ้งตรงกับเน้ือหากับเร่ืองท่ีจะศึกษา และน าแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
จ  านวน 30 ราย   

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) และการตรวจสอบค่าความเท่ียงของเคร่ืองมือ (Reliability) ดงัน้ี 

2.1 การทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ผูศึ้กษาได้น าแบบสอบถามไปน าเสนอต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือให้มัน่ใจว่าแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนมีความครบถว้นและสอดคลอ้งตรงกบัเน้ือหากบัเร่ืองท่ีจะ
ศึกษา และมีความถูกตอ้งตามตวัแปรท่ีตอ้งการจะวดัผล 

2.2 การตรวจสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือ (Reliability) ผูศึ้กษาพิจารณาจากสัมประสิทธ์ิครอนบคัอลัฟ่า 
จ  านวน 30 ชุด โดยการค่าท่ีได้แสดงถึงระดับความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะต้องมีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่า
สามารถน าแบบสอบถามชุดน้ีไปใชไ้ด ้ซ่ึงในการทดสอบ ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามชุดน้ีไดค่้า Cronbach’s 
Alpha ปัจจยัเก่ียวกบัการเลือกใชบ้ริการ 0.9238 การตดัสินใจใชบ้ริการ 0.8240 และในภาพรวม 0.9414 

3. ปรับปรุงแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์และด าเนินการแจกแบบสอบถามให้แก่ลูกค้าท่ีเข้ามาติดต่อขอ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ  านวน 200 ราย 

องคป์ระกอบของแบบสอบถาม แบ่งองคป์ระกอบเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลสถานภาพส่วน
บุคคล จ านวน 10 ขอ้ ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัการเลือกใชบ้ริการขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีผา่นช่องทาง
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จ  านวน 10 ขอ้ และ ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการขอปรับปรุงโครงสร้าง
หน้ีผ่านช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จ  านวน 5 ข้อ และลักษณะค าถามส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าตอบ (Rating Scale) ของ Likert ซ่ึงจดัระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้นมี 5 ระดบั 

การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวมรวมขอ้มูลโดยการน าแบบสอบถามไปแจกให้กบักลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ กลุ่ม
ลูกค้าท่ีมีหน้ีค้างช าระกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือลูกคา้ท่ีความสามารถในการช าระหน้ีลดลง และมีความ
ประสงคท่ี์จะติดต่อเพ่ือขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ  านวน 200 คน และท าการตรวจสอบ
แบบสอบถาม พร้อมบนัทึกขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่ึงแหล่งขอ้มูลมี ดงัน้ี 

แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีมีผูร้วบรวมไวใ้นวารสารส่ิงพิมพ์
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และหนงัสือทางวิชาการ บทความ สารนิพนธ์วิทยานิพนธ์และรายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
 - น าแบบสอบถามไปแจกให้กบักลุ่มตวัอย่างวิจยั จ  านวน 200 ชุด ซ่ึงไดก้ลบัคืนมา 185 ชุด (คิด

เป็นร้อยละ 92.5 ของแบบสอบถาม) 
 - น าแบบสอบถามฉบับท่ีมีค าตอครบถ้วนสมบูรณ์มาท าการลงรหัส (Coding) เ พ่ือน าไป

ประมวลผลดว้ยโปรแกรม SPSS และแปรผลวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
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4. ผลการวจิัย 
1. ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยูใ่นช่วงอาย ุ31-40 ปี  มีสถานภาพโสด 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท วงเงินกู ้
ท่ีไดรั้บอนุมติั 1,000,001-2,000,000 บาท ระยะเวลาในการผ่อนช าระ 120 งวดข้ึนไป และมีภาระการผ่อนช าระหน้ีสิน
รวมทุกสถาบนัอยู่ท่ี 10,001-20,000 บาท โดยผูศึ้กษาพบว่าอาชีพ และระยะเวลาในการผ่อนช าระท่ีต่างกนั มีระดบัการ
ตดัสินใจใช้บริการขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีผ่านช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยในดา้นอาชีพ ผูท่ี้ประกอบอาชีพคา้ขาย มีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการมากท่ีสุด และในดา้นระยะเวลา
ในการผอ่นช าระ กลุ่มท่ีมีระยะเวลาในการผอ่นช าระ 120 งวดข้ึนไป มีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการมากท่ีสุด  

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัการเลือกใช้บริการขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีผ่าน
ช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ด้านปัจจัยการเลือกใช้บริการขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีผ่านช่องทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ความคิดเห็นในระดบัสูงสุด คือ ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ อยู่ในระดบั มากท่ีสุด (�̅� = 4.44, S.D. = 
0.55) รองลงมา คือ ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้านอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด ( �̅� = 4.39, S.D. = 0.64) ตามล าดบั 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 1 พบว่า อาชีพท่ีต่างกันมีระดับการตัดสินใจใช้บริการขอปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีผา่นช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูท่ี้ประกอบอาชีพ
คา้ขาย มีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการมากท่ีสุด และระยะเวลาในการผอ่นช าระท่ีต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการ
ขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีผา่นช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดยกลุ่มท่ี
มีระยะเวลาในการผอ่นช าระ 120 งวดข้ึนไป มีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการมากท่ีสุด จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ทั้งน้ี ในส่วนของ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ความสามารถในการช าระหน้ี วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั และ
ภาระค่าใชจ่้าย มีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีผ่านช่องทาง ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

4. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบว่า ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน (Beta = 0.597) และ
ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ (Beta = 0.228) มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ผา่นช่องทาง
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามล าดบั  

ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ี
ผา่นช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มากท่ีสุด กล่าวคือ ลูกคา้ท่ีมีหน้ีคา้งช าระกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ เห็นว่าการติดต่อ
ขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีผา่นทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้น เป็นขั้นตอนการติดต่อท่ีง่ายกว่าการเดินทางเขา้มาติดต่อท่ี ณ 
สถานท่ีท าการของธนาคาร อันเน่ืองมากจากลูกคา้จ านวนมากไม่สะดวกในการเดินทาง และลูกคา้ตอ้งการขั้นตอน
กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีมีความง่าย และสะดวกในการขอปรับปรุงโรงสร้างหน้ี ตรงกบัวตัถุประสงค์
และความตอ้งการของลูกคา้ 
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ตารางท่ี 2  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซอ้น แบบขั้นตอน (Multiple Linear Regression Analysis- Enter) 

ตวัแปรพยากรณ์ B 
Unstandardized 

Coefficients 
Std. Error 

Standardized 
Coefficients 

Beta 
t Sig F Sig 

Constant 0.546 .234   2.329 .021 158.211 0.000 

ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ (X1) 0.266 .095 .228 2.809 .006* 

ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายต่อการ
ใชง้าน (X2) 

0.601 .082 .597 7.350 .000* 

   R = 0.797,    R Square = 0.635,   Adjuster R Square = 0.631 
   Std.Error of the Estimate = 0.39108 Durbin = 1.859 F = 158.211, Sig = 0.000 
   * มีนัยส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั 0.05 

 
5. การอภปิรายผล 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า อาชีพท่ีต่างกนัมีระดับการตัดสินใจใช้บริการขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีผ่าน
ช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูท่ี้ประกอบอาชีพคา้ขาย มีระดบั
การตดัสินใจใชบ้ริการมากท่ีสุด และระยะเวลาในการผ่อนช าระท่ีต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการขอปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีผา่นช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดยกลุ่มท่ีมีระยะเวลา
ในการผอ่นช าระ 120 งวดข้ึนไป มีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการมากท่ีสุด จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ทั้งน้ี ในส่วนของ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ความสามารถในการช าระหน้ี วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั และ
ภาระค่าใชจ่้าย มีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีผา่นช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ ซ่ึงขัดแยง้กับ Lai & Li (2004) ศึกษาเร่ือง
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยขีองบริการ Internet Banking โดยใชแ้บบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี(TAM) โดย
น าปัจจยัความแตกต่างของบุคคลดา้นเพศ อายุ และความสามารถดา้นเทคโนโลยี ท่ีเป็นปัจจยัส าคญัในการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัความแตกต่างของบุคคลดา้น เพศ อายุ และความสามารถ
ดา้นเทคโนโลย ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงความง่ายของการใชง้าน การรับรู้ถึงประโยชน์ มีผลต่อทศันคติในการใชแ้ละ
ความตั้งใจท่ีจะใช ้โดยผลการศึกษาพบว่า เพศ อาย ุและความสามารถดา้นเทคโนโลยมีีความสัมพนัธ์อยา่งมีนัยส าคญั
ต่อการยอมรับเทคโนโลยขีองบริการ Internet Banking และการรับรู้ถึงความง่ายของการใชง้าน การรับรู้ถึงประโยชน์ 
มีนยัส าคญัต่อทศันคติและความตั้งใจในการใชบ้ริการ Internet Banking ของธนาคาร 

2. ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน และดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ผ่านช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามล าดบั 
โดยท่ีปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีผ่าน
ช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มากท่ีสุด กล่าวคือ ลูกคา้ท่ีมีหน้ีคา้งช าระกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ เห็นว่าการติดต่อขอ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้น เป็นขั้นตอนการติดต่อท่ีง่ายกว่าการเดินทางเขา้มาติดต่อท่ี ณ 
สถานท่ีท าการของธนาคาร อาจเน่ืองมากจากลูกคา้จ านวนมากไม่สะดวกในการเดินทาง และลูกคา้ตอ้งการขั้นตอน
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กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีมีความง่าย และสะดวกในการขอปรับปรุงโรงสร้างหน้ี ตรงกบัวตัถุประสงค์
และความตอ้งการของลูกคา้ 

ทั้งน้ี สอดคลอ้งกบัรูปแบบจ าลองการของการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรวรรณ สุขยานี (2558) ศึกษาความตั้งใจในการใชร้ะบบสารสนเทศ การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ : การประยุกต์ใช้ตัวแบบการยอมรับ
เทคโนโลยี ซ่ึงงานวิจยัไดก้ล่าวถึงการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชร้ะบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน
ประชากร 275 คน ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลโดยส ารวจคน แบ่งชั้นภูมิ สองขั้นตอน โดยในแต่ละขั้นตอนใชก้ารสุ่มอยา่งง่าย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน 
และการวิเคราะห์เส้นทาง พบว่าปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัการใชร้ะบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ พบว่าการรับรู้ถึงความยากง่ายในการใชง้านมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ในการใชร้ะบบ มากกว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะบุคลากรผูใ้ช้งานระบบสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอาจจะมีความกงัวลเก่ียวกบัการใชง้าน ความถูกตอ้งในการใชง้าน และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ เอกพงษ์ ภักดีสมยั (2553) ศึกษาถึงการยอมรับและความตั้ งใจใช้ระบบประมูลราคาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
กรณีศึกษา อุตสาหกรรมประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั โดยศึกษากลุ่มตวัอยา่งซ่ึง
เป็นผูใ้ชง้านระบบประมูลราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในบริษทั ประกอบช้ินส่วน อิเล็กทรอนิสกแ์ละผูข้ายวตัถุดิบ 
จ านวน 105 คน พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับและความตั้ง ใจในการใชร้ะบบ คือ ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการ
ใชง้าน และปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน โดยปัจจยัดา้นประสบการณ์มีผลต่อการยอมรับและความ
ตั้ งใจอยู่ในระดับ มาก เพราะจะท าให้ผูใ้ช้งานระบบเกิดความตระหนัก หรือรับรู้ถึงวิธีการท างาน และความ
หลากหลายในการใชง้านของระบบ ท าให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าสามารถใชง้านระบบได ้ส่วนปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความ
ง่ายในการใชง้านมีผล ต่อการยอมรับเทคโนโลยเีน่ืองจาก หากระบบมีความง่ายและไม่ยุง่ยากซบัซอ้น จะท าให้ไม่เพ่ิม
ภาระในการท างานโดยเม่ือพิจารณาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อ้บแบบสอบถามพบว่า ทั้งของกลุ่มประชากรท่ีเป็นพนักงาน
ของบริษทั ท่ีศึกษาและกลุ่มพนักงานของบริษทัคู่คา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านระบบส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ระบบ
ประมูลราคาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์มีความไม่ซับซ้อนจึง ส่งผลให้เกิดการยอมรับและความตั้ งใจใชร้ะบบ และยงั
สอดคลอ้งกบันักวิจยัอีกหลายท่าน กล่าวว่า การรับรู้ถึงขั้นตอน วิธีการท่ีง่ายในการใชเ้ทคโนโลยี ในมุมมองของ
ผูใ้ชบ้ริการในการพิจารณาการใชเ้ทคโนโลย ีว่ามีขั้นตอนท่ีไม่ยุง่ยาก ไม่ซบัซอ้น สามารถศึกษาเรียกนรู้ วิธีการใชง้าน
เทคโนโลยนีั้นไดโ้ดยง่าย โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น หากรับรู้ว่าง่ายในการใชเ้ทคโนโลยีในระดบั
ท่ีมาก ส่งผลให้ผูใ้ช่งานเกิดทศันคติท่ีดีต่อเทคโนโลยนีั้น ๆ   เกิดความตั้งใจในการใชง้านอย่างสม ่าเสมอ กล่าวไดว้่า 
การรับรู้ว่าง่ายต่อการใชง้านมีอิทธิพลต่อทศันคติในการใชง้านทั้งทางตรงและทางออ้ม (Mckechine, Winklhofer, & 
Ennew, 2006) 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ผูบ้ริหารธนาคารและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการให้บริการดา้นบริหารหน้ีสามารถน าผลลพัธ์ท่ีได้ไปเป็น

แนวทางในการปรับปรุง การให้บริการเก่ียวกบัการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้ตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ ให้ลูกคา้
มีสะดวกมากยิง่ข้ึน ดงัน้ี 
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1. พนักงานบริหารหนี้ ประชาสัมพันธ์และอธิบายข้ันตอนของการปรับปรุงโครงสร้างหนีผ่้านช่องทางส่ือ
อเิลก็ทรอนิกส์ให้ลูกค้าทราบ ดังนี ้

1.1 ประชาสัมพนัธ์และอธิบายขั้นตอนของการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีผา่นช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้
ลูกคา้ท่ีมีหน้ีคา้งช าระ และติดต่อขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีทุกรายทราบ 

1.2 ประชาสัมพนัธ์โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าผูมี้อาชีพคา้ขาย รวมถึงประชาสัมพนัธ์ให้หน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และบริษทัต่างๆ ท่ีมีพนกังานเป็นกลุ่มลูกคา้เงินกูก้บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ และมิไดใ้ห้หน่วยงานตน้
สังกดัเป็นผูห้ักเงินเดือนน าส่งให้แก่ธนาคาร ท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะคา้งช าระหน้ีไดท้ราบถึงการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีผ่าน
ช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ 

1.3 ประชาสัมพนัธ์กลุ่มลูกคา้ท่ีมีระยะเวลาในการผอ่นช าระตั้งแต่ 120 งวด ข้ึนไป โดยอาจประชาสัมพนัธ์
ตั้ งแต่ลูกค้าเร่ิมขอสินเช่ือได้ทราบในเบ้ืองตน้ถึงขั้นตอนและการด าเนินงานของธนาคารเม่ือลูกคา้มีหน้ีคา้งหรือ
ความสามารถในการช าระหน้ีลดลง 

2. ธนาคารควรพัฒนาให้มช่ีองทางอเิลก็ทรอนิกส์ในการปรับปรุงโครงสร้างหนีโ้ดยเฉพาะ เช่น เวบ็ไซด์ หรือ 
Mobile Application ทีม่คีวามง่ายต่อการใช้งาน และไม่ซับซ้อน 

ปัจจุบนัธนาคารอาคารสงเคราะห์ อ  านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ในการให้ค าปรึกษาปัญหาการผอ่นช าระ 
และยื่นขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ทั้ งการขอผ่อนช าระยอดหน้ีค้าง ขยายระยะเวลาการผ่อนช าระ ชะลอฟ้อง 
ประนีประนอมยอมความ ชะลอการยึดทรัพย ์ และชะลอการขายทอดตลาดในเว็บแอปพลิเคชนั GHB Smart NPL 
ดงันั้น เพ่ือให้ลูกคา้สามารถยื่นค าขอ กรอกรายละเอียดเก่ียวกบัค าขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ความสามารถในการ
ช าระหน้ี รวมถึงการน าส่งเอกสารของลูกคา้ เพ่ือประกอบการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีไดใ้นคราวเดียว เช่น 
สลิป เงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, บญัชีเงินฝากยอ้นหลัง 6 เดือน, ภาพถ่ายกิจการ (อาชีพ อิสระ) เป็นตน้ 
ธนาคารจึงควรพัฒนาเว็บไซด์ หรือ Mobile Application ท่ีมีความง่ายต่อการใช้งานและไม่ซับซ้อน อันจะเป็น
ประโยชน์ในอ านวยความสะดวก ประหยดัเวลา และค่าใชจ่้ายให้แก่ลูกคา้ เน่ืองจากลูกคา้ไม่ตอ้งเดินทางเขา้มา ณ 
สถานท่ีท าการของธนาคาร  

โดยในการผอ่นช าระเงินตามเง่ือนไขการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ลูกคา้สามารถช าระเงินไดใ้นหลายช่องทาง 
เช่น ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส รวมไปถึง การช าระเงินผ่าน Mobile Application : GHB All, เคร่ืองช าระเงินกู ้
LRM, เคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด หรือ QR Non Cash Payment ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นตน้ 
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ท่ีปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ ท่ีให้ความกรุณาช้ีแนะแนวทางการศึกษา ตรวจทาน และแกไ้ขขอ้บกพร่องในงาน 
และขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระ ท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน าและขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม
เพ่ือให้การศึกษาค้นควา้อิสระฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน นอกจากน้ีขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณคณะผูบ้ริหาร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีไดส้นับสนุนทุนการศึกษาในการศึกษาคร้ังน้ี รวมถึงผูบ้ริหารฝ่ายบริหารหน้ีภูมิภาคท่ีได้
ให้การสนบัสนุนส่งเสริมการศึกษาและให้ก  าลงัใจในการศึกษาเสมอมา และขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณ
แม่ ท่ีให้การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาเป็นอย่างดีและขอบคุณเพ่ือนทุกท่านท่ีคอยให้ก  าลงัใจและความช่วยเหลือ
ตลอดระยะเวลาในการท าการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีจนส าเร็จเสร็จส้ินไปไดด้ว้ยดี 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใชบ้ริการการช าระเงินกู ้

ผ่านเคร่ืองรับช าระเงินกู ้อัตโนมติั Loan repayment machine (LRM) เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ใช้
บริการเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั Loan repayment machine (LRM) ของผูใ้ชบ้ริการ ในรูปแบบการท ารายการดว้ย 
และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ และน าเสนอให้ธนาคาร สนับสนุนการตดัสินใจในการปรับปรุงระบบการให้บริการ
ของเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) เพ่ือลดการใชบ้ริการ การช าระเงินกูท่ี้หน้าเคาน์เตอร์ฯ สาขาของธนาคาร 
และตอบรับความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ ซ่ึงเก็บขอ้มูลจากสัมภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึก (Design Thinking) และการเก็บ
ขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถาม จ านวน 200 ชุด ก าหนดสาขาละ 20 ชุดจ านวน 10 สาขา กบัผูท่ี้มาใชบ้ริการเคร่ืองรับ
ช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) ณ ท่ีท าการสาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ขอ้มูล 
โดยใช้ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ กบัปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการเลือกใชบ้ริการเคร่ืองรับช าระ
เงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
 การศึกษาน้ีพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 36 ปีข้ึนไป การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็น
พนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดส่้วนบุคคลโดยเฉล่ีย 20,000 – 30,000 บาทต่อเดือน โดยรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้มาใช้
บริการเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) เม่ือพิจารณาในแต่ละปัจจยั ทั้งการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน, การ
รับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน, การใชง้านในปัจจุบนัและการใชง้านในอนาคต สามารถสรุปผลการศึกษาของแต่ละ
ปัจจยัไดจ้ากการคิดค่าเฉล่ีย โดยพบว่าปัจจยัการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้านเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) 
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.68 รองลงมา คือ เคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) เป็นเร่ืองง่ายในการหาสถานท่ีใชง้าน คิดเป็น
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ค่าเฉล่ีย 4.64 ตามล าดบั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ี ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยส่ีงผลต่อการยอมรับ
การใชบ้ริการเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 
ค าส าคญั:  เคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั(LRM) , การยอมรับการใชบ้ริการ 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research are 1) to study the factors influencing the acceptance of the use of Loan 

repayment machine (LRM) 2) to suggest ways to develop the service system of Loan repayment machine (LRM) To 
reduce service usage Payment of the loan at the counter Bank branch Which collected data from Design Thinking 
and collecting data from 200 questionnaires distributed to those who use the Loan repayment machine (LRM) at the 
branch offices of the Government Housing Bank In Bangkok A total of Set 20 branches each, 10 branches analyzers 
using t-test and analysis of variance (One-way ANOVA) to determine the relationship between demographic factors 
And technology acceptance factors Influencing the acceptance of the Loan repayment machine (LRM) service of the 
Government Housing Bank In Bangkok from average (Mean) standard deviation (Standard Deviation) 

This study found that Most of the samples were female, aged 36 years and over. Is a private company 
employee With an average personal income of 20,000 - 30,000 baht per month, collecting data from people who use 
the Loan repayment machine (LRM) when considering each factor Both perception of ease of use, awareness of the 
benefits of use, current usage and future use Can summarize the study results of each factor from the average thinking 
It was found that the perception of the ease of use of the Loan repayment machine (LRM) is an average of 4.68, 
followed by the Loan repayment machine (LRM) which is easy to find the location. The average value of 4.64, 
respectively, was statistically significant at the level of 0.05. The technology acceptance factor had an effect on the 
acceptance of the use of the Loan repayment machine (LRM) services in Bangkok. At the statistical significance level 
of 0.05. 
Keywords:  The Loan repayment machine, Influencing the acceptance  
 
1. บทน า 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (Government Housing Bank) คือ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัด
กระทรวงการคลงัมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจในสังกดักระทรวงการคลงัจดัตั้งข้ึนตาม
พระราชบญัญติัธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 โดยด าเนินธุรกิจตามพระราชบญัญติั ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ธนาคารอาคารสงเคราะห์มิไดเ้พียงท าหน้าท่ีเป็น “สถาบนัการเงินท่ีให้สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั” 
เท่านั้น หากยงัท าหน้าท่ีเป็น “ผูจ้ดัสรรบา้นและท่ีดิน” โดยมุ่งจดัสรรท่ีดินและสร้างบา้นในลกัษณะโครงการอาคาร
สงเคราะห์เป็นหลกั ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและขยายกิจการก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ประเภทเช่าซ้ือ โครงการ
เคหะสถานซ่ึงธนาคารได้จัดสร้าง ข้ึนเป็นบา้นแบบรวมกลุ่มมีแบบบา้นลักษณะเดียวกัน มีการสร้างถนนและ
สาธารณูปโภคท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์การออกแบบเป็น “สถาปัตยกรรมแนวสภาวะแวดลอ้มสัมพนัธ์” เป็นเคหะชุมชนท่ี
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อยูอ่าศยัท่ีสมบูรณ์แบบ (Complete Housing Community) และเป็นตน้แบบของโครงการบา้นจดัสรรในช่วงเวลาต่อมา 
การด าเนินงานของธนาคารในช่วง 20 ปีแรกด าเนินไปอยา่งชา้ๆ เน่ืองจากเงินทุนท่ีจ ากดับทบาทของธนาคารส่วนใหญ่
จะเป็นการจดัสรรท่ีดินและอาคารสงเคราะห์เพ่ือการเช่าซ้ือ รวมทั้งการให้กูเ้งินเพ่ือปลูกสร้างบา้นแก่ประชาชน ส่งผล
ให้ประชาชนมีบา้นเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเองกว่า 7,000 ครอบครัว 

ท่ีมา:www.ghbank.co.th/about 
การช าระเงินกูจ้ากการท่ีธนาคารไดป้ล่อยสินเช่ือไปให้ผูใ้ชบ้ริการนั้น เดิมผูใ้ชบ้ริการสามารถช าระไดเ้พียง

ช่องทางเดียวคือมาช าระเงินกูท่ี้สาขาของธนาคารเท่านั้น ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งท าการเขา้คิวเพ่ือขอรับบริการการช าระ
เงินกู ้ซ่ึงจะท าให้ผูใ้ชบ้ริการใชเ้วลานานในการรับบริการจากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงไดเ้พ่ิมช่องทางการ
ช าระเงินกู ้โดยเพ่ิมช่องทางการช าระเงินกูท่ี้เคาน์เตอร์เซอร์วิส แต่ในช่องทางน้ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งรอการตดัช าระเงินของ
ระบบธนาคาร 2 วนั ซ่ึงจะท าให้ผูใ้ชบ้ริการไม่สามารถช าระเงินกูใ้นวนัสุดทา้ยของเดือนได ้ธนาคารอาคารสงเคราะห์
จึงไดจ้ดัหาเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับการท ารายการช าระเงินกูจ้ากผูใ้ชบ้ริการ  

การเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีไดมี้การพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว เพ่ือให้รองรับการท าธุรกรรมทางการ
เงินของผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการท าธุรกรรมต่างๆ ธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงไดมี้การพฒันา
เคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) ท่ีตั้งตามสาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการไดใ้ชบ้ริการหลงั
เวลาท าการปกติของธนาคาร ผูใ้ชบ้ริการสามารถท าธุรกรรมการช าระเงินกูไ้ดอ้ยา่งครบถว้นทุกบญัชีเงินกู ้ 

ปัจจุบนัการยอมรับเทคโนโลยกีารท าธุรกรรมทางการเงินเร่ิมมีมากข้ึน ผูใ้ชบ้ริการท่ีมาใชบ้ริการ ณ ท่ีท  าการ
สาขา จึงตอ้งการความรวดเร็วในการรับบริการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงไดน้ าเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) 
ท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถท ารายการไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงจะสามารถช าระเงินกู ้ไดที้ละหลายๆ บญัชี ซ่ึงจะประหยดัเวลาของ
ผูใ้ชบ้ริการในการถอนเงินสดจากต่างธนาคารแลว้มารอคิวท่ีสาขา  

ดงันั้นการศึกษาในเร่ืองน้ีจะช่วยให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินกู ้ผ่าน
ช่องทางดิจิทัลของธนาคาร  : กรณีศึกษาเคร่ืองรับช าระเงินกู ้อัตโนมัติ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร และใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทลั  หรือปรับปรุงระบบการท า
ธุรกรรมการเงินของธนาคาร เน่ืองจากปัจจุบนัเทคโนโลยมีีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว และกา้วหนา้ไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดให้บริการเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) ตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2560 
เปิดให้บริการจ านวน 80 เคร่ือง และไดเ้พ่ิมอีกจ านวน 90 เคร่ือง รวมทั้งส้ิน 170 เคร่ืองทัว่ประเทศ แต่การใชบ้ริการ
การช าระเงินกู ้ผ่านเคร่ืองรับช าระเงินกู ้อัตโนมติั (LRM) ยงัไม่เป็นท่ียอมรับแก่ผูใ้ช้บริการมากนัก ผูว้ิจัยจึงได้
ท  าการศึกษาวิจยัเร่ืองน้ี โดยท าการวิจยัศึกษาเฉพาะเคร่ืองท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 56 เคร่ือง และน าผลท่ี
ไดจ้ากการวิจยัการใชบ้ริการการช าระเงินกูผ้่านเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) น าเสนอต่อธนาคาร เพ่ือพฒันา
ปรับปรุงระบบการให้บริการการช าระเงินกูผ้่านเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ี
ยอมรับมากข้ึน แก่ผู ้ใช้บริการ จากสถิติการใช้บริการผ่านเคร่ืองรับช าระเ งินกู ้อัตโนมัติ  (LRM) ในเขต
กรุงเทพมหานคร เม่ือเทียบกบัสถิติการใชบ้ริการหนา้เคาน์เตอร์ฯ สาขาของธนาคารมีดงัน้ี  
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบจ านวนรายการระหว่างเคร่ืองรับช าระเงินกู ้(LRM) กบัการช าระเงินกูผ้า่นหนา้เคาน์เตอร์ฯสาขา 
ขอ้มูลรวมทุกสาขา (หน่วย : รายการ) 

ปี 2561 
ช่องทาง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
เคร่ือง 
LRM 

58,352 108,171 146,514 140,621 156,753 204,047 250,042 252,730 267,947 313,500 323,360 98,055 

เคาน์ 
เตอร์ 

538,197 468,412 447,045 436,930 473,503 382,785 340,076 336,281 304,428 276,553 253,366 70,086 

%เคร่ือง 
LRM 

9.78% 18.76% 24.68% 24.35% 24.87% 34.77% 42.37% 42.91% 46.81% 53.13% 56.07% 58.32% 

อา้งอิงขอ้มูลจากรายงานประจ าปีธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2561 
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบจ านวนรายการระหว่างเคร่ืองรับช าระเงินกู ้(LRM) กบัการช าระเงินกูผ้า่นหนา้เคาน์เตอร์ฯสาขา 
ขอ้มูลของสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร (หน่วย : รายการ) 

ปี 2561 
ช่องทาง ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
เครื่อง 
LRM 

24,423 36,470 46,863 43,998 49,887 67,916 77,001 70,635 80,800 93,524 100,547 29,887 

เคาน์ 
เตอร์ 

126,797 110,110 110,538 107,180 162,046 167,191 164,474 168,372 160,859 150,333 140,809 37,483 

%เครื่อง 
LRM 

16.15% 24.88% 29.77% 29.10% 30.79% 28.89% 31.89% 29.55% 33.44% 38.35% 41.66% 44.36% 

อา้งอิงขอ้มูลจากรายงานประจ าปีธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2561   
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินกู ้ผ่านเคร่ืองรับช าระเงินกู ้
อตัโนมติั Loan repayment machine (LRM)   

2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ใช้บริการเคร่ืองรับช าระเงินกู ้อัตโนมติั Loan repayment 
machine (LRM) ของผูใ้ชบ้ริการ ในรูปแบบการท ารายการดว้ยตนเอง 

2.3 น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ และน าเสนอให้ธนาคาร สนับสนุนการตดัสินใจในการปรับปรุงระบบการ
ให้บริการของเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) เพ่ือลดการใชบ้ริการ การช าระเงินกูท่ี้หน้าเคาน์เตอร์ฯ สาขาของ
ธนาคาร และตอบรับความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
 
3. การด าเนินการวจิัย 

เคร่ืองรับช าระเงินกู ้อัตโนมติั (LRM) สามารถท ารายการช าระเงินกู ้ผ่านเคร่ืองน้ีได้คร้ังละหลายบัญชี 
(ส าหรับผูใ้ชบ้ริการท่ีมีบญัชีเงินกู ้ 2 บญัชีข้ึนไป) จากการทดสอบการช าระเงินกูผ้่านเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั 
(LRM) ใน 1 นาที สามารถรับช าระเงินกูไ้ด ้4 บญัชี เคร่ืองรับช าระเงิน กูอ้ตัโนมติั (LRM) จึงเป็นอีกช่องทางเลือกของ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีจะเลือกใชบ้ริการจากธนาคารเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และประหยดัเวลา 
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ใช้ทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model :TAM) (Davis, 1989) เป็น
ทฤษฎีท่ีมีการยอมรับและมีช่ือเสียงในการเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จของการใชเ้ทคโนโลย ี เป็นพ้ืนฐานในการศึกษา ถึง
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัการรับรู้ต่อการยอมรับ และใชเ้ทคโนโลยี 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 Technology Acceptance Model : TAM (Davis, 1989) 
 

เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยศึกษาเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ และปัจจยัการยอมรับ
เทคโนโลยี ผ่านการเก็บข้อมูลทางแบบสอบถาม (Questionnaire) และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป (SPSS) เพ่ือสรุปผลการวิจยั โดยมีรายละเอียดในการด าเนินงานวิจยั 

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
 จากการศึกษารวบรวมขอ้มูลจากบทความวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน าทฤษฎี  แนวคิด น ามาใช้
ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (Design Thinking) และออกแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยมีขั้นตอนในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. การศึกษาโดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึก (Design Thinking) เป็นการน าตน้แบบ (Prototype) ของ
เคร่ืองบริการเงินด่วนอัตโนมติั (ATM) มาใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ท่ีมีลักษณะเป็นค าถาม
ปลายเปิด ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที เพ่ือให้ทราบถึงขอ้มูลปัจจยัของผูใ้ชบ้ริการท่ีจะยอมรับการใชบ้ริการเคร่ืองรับ
ช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) โดยกลุ่มตวัอยา่งในการเก็บขอ้มูล เป็นผูใ้ชบ้ริการท่ีเคยใชเ้คร่ืองบริการเงินด่วนอตัโนมติั 
(ATM) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซ่ึงผูว้ิจยัท  าการศึกษากลุ่มตวัอยา่งดงักล่าว เพ่ือหาปัจจยัพ้ืนฐานท่ีส่งผลต่อการ
ยอมรับการใชบ้ริการเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) ของผูใ้ชบ้ริการท่ีจะมาช าระเงินกูผ้า่นเคร่ืองรับช าระเงินกู ้
อตัโนมติั (LRM) น้ี  
 2. การศึกษาจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตวัอย่าง 200 คน โดยให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบสอบถาม (Questionnaires) จ านวน 200 ชุด จากการแจกแบบสอบถาม
ตามจุดท่ีตั้งเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจัยใช้การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro 
Yamane (1967) ในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการจ านวน 200 คน โดยมีการก าหนดสมมติฐานท่ีว่าขอ้มูลมี
การกระจายตวัแบบปกติ (Normal Distribution) และวดัระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 ค่าความคาดเคล่ือนท่ี
ยอมรับไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 พิจารณาไดจ้ากสูตร  

Behavioral 
Intention 

Perceived 
Usefulness 

Perceived 
Ease of Use 

Actual 
Usage 

External 
Variables 

Attitude 
Toward 
Using 
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n =
N

1 + N(e)2
 

 โดยท่ี n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
         N คือ จ  านวนประชากรท่ีใชเ้คร่ือง LRM ในเขตกรุงเทพมหานคร 
         e คือ ค่าความคาดเคล่ือน 
 เม่ือแทนค่าตวัแปรในสูตรของ Yamane จะไดค่้าดงัน้ี 

n =
200

1 + 200(0.05)2
 

       = 1.5 
 ซ่ึงจะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งขั้นต ่าโดยประมาณ 200 ตวัอยา่ง 
 เกณฑใ์นการก าหนดค่าน ้ าหนกัคะแนนส าหรับความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถาม 

ระดบัความคิดเห็น คะแนนค่าน ้ าหนักของตวัเลอืก 
มากที่สุด ก าหนดให้เท่ากบั 5 
มาก ก าหนดให้เท่ากบั 4 

ปานกลาง ก าหนดให้เท่ากบั 3 
น้อย ก าหนดให้เท่ากบั 2 

น้อยที่สุด ก าหนดให้เท่ากบั 1 

ส าหรับเกณฑใ์นการแปลค่าเฉล่ียความเห็นนั้น ผูว้ิจยัใชเ้กณฑค่์าเฉล่ียในการแปลผลจากการค านวณโดยใช้
สูตรการหาความกวา้งอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี  
  ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  =   คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
   จ านวนชั้น 
   =    (5 – 1) 
              5 
   =      0.8 

เกณฑก์ารแปลผลของค่าเฉล่ียคะแนน   
ระดบัความคิดเห็น ระดบัคะแนน 
เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 4.21 – 5.00 

เห็นดว้ย 3.41 – 4.20 
ไม่แน่ใจ 2.61 – 3.40 
ไม่เห็นดว้ย 1.81 – 2.60 

ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 1.00 – 0.99 

 
 ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความตรง (Validity) และความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการ
ตรวจสอบความครอบคลุมและตรงของเน้ือหา ลักษณะของค าถาม และความเข้าใจง่ายของค าถาม และได้มีการ
ปรับปรุงค าถามให้สมบูรณ์ เหมาะสม ตามท่ีไดรั้บขอ้เสนอแนะ ก่อนท่ีจะส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่างเพ่ือเก็บ
ขอ้มูลต่อไป  
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4. ผลการวจิัย 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใชบ้ริการการช าระเงินกูผ้า่นช่องทาง

ดิจิทลัของธนาคาร : กรณีศึกษาเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั Loan repayment machine (LRM) ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าผลงานวิจยัของ ชวิศา พุ่มดนตรี (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการยอมรับการใชบ้ริการพร้อมเพย ์ (PromptPay) ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการพร้อมเพยข์องประชาชนในเขต
กรุงเทพ มหานครและปริมณฑล เพ่ือศึกษาปัจจยัรวมการยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการพร้อม
เพยข์องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มาเป็นแหล่งอา้งอิงในการศึกษาคร้ังน้ี และไดเ้พ่ิมวิธีการ
สัมภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาใชบ้ริการเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) ณ ท่ีท าการสาขาของธนาคารใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยน าบทสัมภาษณ์ท่ีไดม้าออกแบบ (Design Thinking) แลว้จึงเก็บรวบรวมแบบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่างของผูใ้ช้บริการท่ีมาท ารายการช าระเงินกู ้ท่ีเคร่ืองรับช าระเงินกู ้อัตโนมติั (LRM) น าข้อมูลท่ีได้มา
ประมวลผลและวิเคราะห์ค่าทางสถิติตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ได ้ดงัน้ี 

1. จากการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากลูกคา้กลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้มาใชบ้ริการ
เคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) ณ ท่ีท าการสาขาของธนาคาร จ านวน 3 คน สามารถสรุปปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ยอมรับการใชบ้ริการเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) ได ้ดงัน้ี  

ผลสรุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใชบ้ริการเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) ท่ีไดผ้ลมาจาก
ประโยคท่ีพูดแบบสัมภาษณ์  

 

Theme 
สาเหตุหลัก 
(รหัสช้ันสอง) 

สาเหตุย่อย 
(รหัสช้ันแรก) 

ตัวอย่างประโยคที่พูด (อ้างอิง) 

การรับรู้วา่มีประโยชน์ ความสะดวกสบาย 

ไม่ตอ้งต่อแถวเขา้คิว 
(3 จาก 3 คน) 

ผมไม่ตอ้งเขา้แถวต่อคิวเพื่อรอช าระค่างวด มาถึงที่ท  า
การสาขาสามารถเร่ิมท ารายการไดเ้ลย 

สามารถช าระไดค้ร้ังละ
หลายบญัชี 

(3 จาก 3 คน) 

เคร่ืองน้ีสามารถเลือกช าระไดค้ร้ังละหลายบญัชี โดย
กดเลขที่บญัชีเงินกูเ้พียง 1 เลขที่บญัชี 

การรับรู้วา่ใชง้านง่าย ใชง้านง่าย ไม่ยุ่งยาก 

ใชง้านง่าย 
(3 จาก 3 คน) 

เคร่ืองน้ีมีรูปร่างหน้าตา และการใชง้านคลา้ยกบัเคร่ือง
กดเงิน (ATM) ไม่ไดใ้ชง้านยุ่งยากค่ะ 

ระบบไม่ซบัซอ้น 
(3 จาก 3 คน) 

ดูเมนูที่หน้าจอเคร่ืองส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย สามารถ
เลือกกดปุ่ มท ารายการ ใชง้านเองไดไ้ม่ยาก 

 
การใชง้านจริง 

 
 
 

สามารถเลือกแกไ้ข 
เงินงวดได ้

เคร่ืองน้ีสามารถแกไ้ข
เงินงวดให้สามารถท า

รายการไดม้ากกวา่จ านวน
เงินที่แสดง 
(1 จาก 3 คน) 

กรณีที่อยากจะช าระมากกว่าเงินงวดเพื่อให้ยอดเงินที่
ช  าระเขา้ไปในระบบน าเงินส่วนน้ีไปตดัเงินตน้  

การใชง้านจริง 
สามารถเลือกแกไ้ข 

เงินงวดได ้

อยากให้มีการแกไ้ขให้
สามารถช าระไดน้้อยกวา่

เงินงวดที่แสดง 
(2 จาก 3 คน) 

พี่อยากให้เคร่ืองน้ีสามารถแกไ้ขยอดเงินให้นอ้ยกวา่
เงินงวดที่แสดงบนหน้าจอ กรณีที่ระบบหักเงนิจาก
เงินเดือนไปแลว้ และอยากจะช าระเพิ่มภายในเดือน 
เพื่อตดัเงินตน้อย่างเดียว 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  893 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มผูใ้ช้บริการเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั 
(LRM) ท่ีมาใช้บริการสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจัยสามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้ จ  านวน 200 ชุด 
ส าหรับลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง มีดงัน้ี 
 

ตารางขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) สัดส่วน (%) 

1. เพศ 
 ชาย 83 41.5% 
 หญิง 117 58.5% 
2. อาย ุ
 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 25 ปี 20 10.0% 
 26 – 35 ปี 75 37.5% 
 มากกว่าหรือเท่ากบั 36 ปี 105 52.5% 
3. ระดบัการศึกษา 
 ต ่ากว่าปริญญาตรี 31 15.5% 
 ปริญญาตรี 102 51.0% 
 สูงกว่าปริญญาตรี 67 33.5% 
4. อาชีพ 
 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 68 34.0% 
 พนกังานบริษทัเอกชน 70 35.0% 
 อาชีพอิสระ 62 31.0% 
 อ่ืนๆ - - 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) สัดส่วน (%) 
5. รายได ้
 15,000 – 20,000 บาทต่อเดือน 33 16.5% 
 20,000 – 30,000 บาทต่อเดือน 98 49.0% 
 30,000 – 50,000 บาทต่อเดือน 60 30.0% 
 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 9 4.5% 

 

 จากตารางพบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง สามารถแบ่งออกเป็นเพศชายและเพศหญิง 
ร้อยละ 41.5 และ 58.5 ของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 36 ปีข้ึนไป ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 52.5 ของกลุ่มตวัอย่าง 
ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่เป็นปริญญาตรี ร้อยละ 51.0 ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน 
คิดเป็นร้อยละ 35.0 ของกลุ่มตวัอย่าง และส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 20,000 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
49.0 ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ผลของการวิเคราะห์ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยขีา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัปรับเปล่ียนสมมติฐานเพ่ือให้สอดคลอ้ง
กบัผลท่ีไดจ้ากการจดักลุ่มปัจจยั ดงัน้ี 
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สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใชง้าน ส่งผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการเคร่ืองรับช าระ
เงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นความง่ายต่อการใช้งาน ส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการเคร่ืองรับช าระเงินกู ้
อตัโนมติั (LRM) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เป็นสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน เพ่ือ
คน้หาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใชบ้ริการเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) ในเขตกรุงเทพมหานคร การ
วิเคราะห์ความเป็นเชิงเส้นใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยมีตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี โดยมีตวัแปรตาม คือ การยอมรับการใชบ้ริการ
เคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) ในเขตกรุงเทพมหานคร ความหมายของสัญลกัษณ์ต่างๆ ดงัน้ี  
 Sig. หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
 𝑅2 หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพในการพยากรณ์ 
 S.E. หมายถึง ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 β หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยแบบคะแนนมาตรฐาน 
 t หมายถึง ค่าสถิติท่ีใชก้ารทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ียของสมการ 

แต่ละค่าท่ีอยูใ่นสมการ 
 Sig หมายถึง มีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
ตารางทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์การถดถอยเพ่ือพยากรณ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใชบ้ริการเคร่ืองรับ
ช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ปัจจยัการยอมรับการใชบ้ริการเคร่ืองรับ
ช าระเงินกูอ้ตัโนมตัิ (LRM) 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error β 
Constant 0.865 0.171  5.066 0.000 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์      
เพศ 1.94 0.062 0.165 -1.888 0.060 
อาย ุ 1.843 0.377 0.921 2.443 0.088 
ระดบัการศึกษา 1.755 0.377 0.878 2.325 0.099 
อาชีพ 2.501 0.376 0.834 2.215 0.086 
รายได ้ 3.271 0.375 1.090 2.911 0.034 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับ      
การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน 0.473 0.046 0.502 10.329 0.000 
การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน 0.099 0.051 0.095 1.946 0.052 
ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน 0.165 0.062 0.060 -1.888 0.060 
แรงจูงใจในการใชง้าน 0.088 0.066 0.068 -1.784 0.008 
R = .683 R² = .467 Adjusted R² .462 Std.Error of the Estimate = .66760 
F Change = 23.547 Sig = .000 

*.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 ตารางท่ี 4.18 จากการน าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใชบ้ริการเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้
ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึง
ความง่ายต่อการใชง้าน ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน และปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการใชง้าน โดยมีตวัแปรตาม 
คือ การยอมรับการใชบ้ริการเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุวิธี 
(Stepwise Multiple Regression) พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัสูงมาก โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น .683 และสามารถร่วมงานกนั
พยากรณ์การยอมรับการใชเ้คร่ืองรับช าระเงินกูอ้ ัตโนมติั (LRM) ในเขตกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 46.70 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .000 โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานการพยากรณ์ เท่ากบั ±.67 
 
5. การอภปิรายผล 

ขอ้มูลลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์กบัการยอมรับการใชบ้ริการเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงมีอายุ 36 ปีข้ึนไป มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีราย ไดส่้วนบุคคลโดย
เฉล่ีย 20,000 – 30,000 บาทต่อเดือน ของกลุ่มตวัอยา่ง  
 ในส่วนของการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน กบัการยอมรับการใชบ้ริการเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดมี้การก าหนด
สมมติฐานเพ่ือดูว่า เพศมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนัหรือไม่ ดงัน้ี  
 𝐻0: 𝐻1 = 𝐻2 คือ เพศท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั 
(LRM) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

𝐻0: 𝐻1 ≠ 𝐻2 คือ เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั 
(LRM) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ค่า t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.060 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญัในการทดสอบท่ี α 
= 0.05 จึงยอมรับ 𝐻0 แสดงว่า เพศท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อการยอมรับการใชง้านเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั 
(LRM) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชวิศา พุ่มดนตรี (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย ์ (PromptPay) ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการพร้อมเพยข์องประชาชนในเขต
กรุงเทพ มหานครและปริมณฑล เพ่ือศึกษาปัจจยัรวมการยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการพร้อม
เพยข์องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีพบว่าเพศแตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้
บริการเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) ท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูใ้ช ้บริการกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมาใชบ้ริการ
เคร่ือง รับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) ไม่เจาะจงเฉพาะเพศใดเพศหน่ึงท าให้เคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) 
สามารถตอบสนองความตอ้งการในการช าระเงินกูข้องคนได้ทุกเพศ ดงันั้น เพศท่ีแตกต่างกนั จึงไม่ส่ง ผลต่อการ
ยอมรับการใชบ้ริการเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใชบ้ริการการช าระเงินกูผ้า่นช่องทาง

ดิจิทัลของธนาคาร  : กรณีศึกษาเคร่ืองรับช าระเงินกู ้อัตโนมัติ (LRM) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการเคร่ืองรับช าระเงินกู ้อัตโนมัติ  (LRM) ในเขต
กรุงเทพมหานคร จากตารางท่ี 4.16 พบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิตวัก าหนด (R Square) สูงสุดเท่ากบั 0.553 แสดงว่าปัจจยั
ทั้ง 2 ตวั สามารถอธิบายการยอมรับการใชบ้ริการเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) ในเขตกรุงเทพมหานครไดร้้อย
ละ 55.3 ส่วนท่ีเหลืออีก 44.7 เกิดจากอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนๆ จากตารางท่ี 4.16 มีการตั้งสมมติฐาน คือ 𝐻0 : ตวัแปร
อิสระทุกตัวไม่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการใช้บริการเคร่ืองรับช าระเ งินกู ้อัตโนมัติ  (LRM) ในเขต
กรุงเทพมหานคร และ 𝐻1 : ตวัแปรอิสระอย่างน้อยหน่ึงตวัมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับการใช้บริการเคร่ืองรับ
ช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจากการทดสอบพบว่า F-test มีค่า Sig. 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า
ระดบันัยส าคญัท่ีก าหนดไวคื้อ α = 0.05 จึงสามารถปฏิเสธ 𝐻0 ได ้แสดงว่า มีตวัแปรอิสระอย่างน้อยหน่ึงตัวท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการยอมรับการใชบ้ริการเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) ในเขตกรุงเทพมหานครจากผลการ
วิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) ตวัแปรอิสระจากปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี โดยเรียงล าดบัการยอมรับการใช้
บริการเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) จากมากไปน้อยไดด้งัน้ี ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน, 
ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน และปัจจยัดา้นการใชง้านในปัจจุบนั ซ่ึงรายละเอียดแต่ละปัจจยั มีดงัน้ี  
 1. ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน ท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการเคร่ืองรับช าระเงินกู ้
อัตโนมติั (LRM) ในเขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า การท่ีเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) 
สามารถท ารายการช าระเงินกูไ้ดค้ร้ังละหลายบญัชี และสามารถท ารายการไดเ้ร็วกว่าท่ีหนา้เคาน์เตอร์ของสาขา เป็นส่ิง
ท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัมากท่ีสุด  

2. ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการเคร่ืองรับช าระ
เงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นอนัดบั 2 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูใ้ชบ้ริการมีพ้ืนฐานจากการเคยใช้
เคร่ืองบริการเงินด่วนอตัโนมติั (ATM) มาก่อน และเม่ือมาใชเ้คร่ืองรับช าระเงินกูอ้ ัตโนมติั (LRM) ซ่ึงเป็นเคร่ือง 
Machine ท่ีมีหนา้ตาคลา้ยกนั จึงท าให้สามารถใชง้านเคร่ืองน้ีไดเ้ลย 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับธนาคาร 
 จากการศึกษาท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงธนาคารสามารถน าผลการวิจยัน้ีไปพฒันาหรือปรับปรุงช่องทางบริการดิจิทลัของธนาคาร 
เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผูใ้ช้บริการและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการไดดี้ยิ่งข้ึน โดยคาดหวงัให้
ผูใ้ช้บริการจะกลับมาใช้เร่ือยๆ จนเกิดเป็นความภักดีท่ีมี ต่อช่องทางบริการดิจิทลัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มท่ีมีความคุน้เคยกบัเทคโนโลยอียูแ่ลว้ มีทศันคติของแต่ละปัจจยัท่ีมีต่อการยอมรับการ
ใชบ้ริการเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลส ารวจซ่ึงธนาคารควรท่ีจะพัฒนาใน
ดา้นการใชง้านท่ีท าให้เกิดประโยชน์ในดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน และดึงดูดผูใ้ชบ้ริการให้ใชแ้ลว้เกิดการยอมรับ
ให้มากข้ึน เช่น เคร่ืองสามารถปรับแกไ้ขจ านวนเงินท่ีจะช าระให้ไดน้อ้ยกว่าเงินงวดได ้หนา้จอสามารถแสดงจ านวน
เงินคงเหลือ, ดอกเบ้ียคา้งช าระ และสามารถช าระค่าธรรมประกนัอคัคีภยัผา่นเคร่ือง (LRM) ได ้ส่วนกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ี
ยงัไม่คุน้เคยกบัเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ ัตโนมติั (LRM) นั้น ยงัมีผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ท่ียงัไม่ทราบถึงประโยชน์ของ
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เคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) ธนาคารควรจดัเจา้หนา้ท่ีคอยช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน า และทดลองให้ผูใ้ชบ้ริการ
ลองใช้บริการช าระเงินกู ้ผ่านเคร่ืองรับช าระเงินกู ้อตัโนมติั (LRM) ซ่ึงข้อดีของการใช้บริการการช าระเงินกูผ้่าน
เคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) คือ ใชง้านง่าย และท าให้ผูใ้ชบ้ริการประหยดัเวลาในการใช้บริการการช าระ
เงินกู ้ไม่ตอ้งเขา้คิวในการขอใชบ้ริการท่ีสาขาของธนาคาร  
 โดยจากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการเคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน  และปัจจยัการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้านของ
เคร่ืองรับช าระเงินกูอ้ตัโนมติั (LRM) ตามล าดบั ทั้งน้ี ธนาคารควรเพ่ิมฟังกช์ัน่การช าระเงินนอ้ยกว่างวด และธนาคาร
สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลการวิจยัมาเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ในการพฒันาและปรับปรุงรูปแบบ การ
ให้บริการผา่นระบบ Digital Service ของธนาคารให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
กติตกิรรมประกาศ  

การวิจัยศึกษาค้นควา้อิสระเล่มน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ จากท่านอาจารย ์ 
ดร.รวิดา วิริยกิจจา ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาของขา้พเจา้ อาจารยท่์านไดใ้ห้ความกรุณาแนะน า ให้ค  าปรึกษาท่ีเป็น
ประโยชน์อยา่งมาก ตลอดจนเสียสละเวลาตรวจตรา ขอ้บกพร่องต่างๆ ของเน้ือหาเพ่ือเสริมสร้างการวิจยัศึกษาคน้ควา้
อิสระ เร่ืองน้ีให้สมบูรณ์มากท่ีสุด ขา้พเจา้จึงขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี  

ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณคณาจารย ์คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ทุกท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิ
ประสาทวิชาความรู้ ดว้ยความเอาใจใส่และเมตตากรุณาเสมอมา และขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัทุกท่านท่ีได้
ให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ และขอขอบคุณเพ่ือนๆ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทุกท่านท่ีเป็น
ก าลงัใจท่ีดีมาโดยตลอด ทา้ยสุดน้ีขา้พเจา้ขอมอบส่วนดีและประโยชน์จากการวิจยัศึกษาคน้ควา้อิสระดว้ยตนเองใน
คร้ังน้ีแด่ผูมี้พระคุณทุกท่านหากการวิจยัศึกษาคน้ควา้อิสระดว้ยตนเองฉบบัน้ีเป็นประโยชน์ต่อ การศึกษาก็ขอยกความ
ดีให้แก่ทุกท่านท่ีกล่าวมาขา้งตน้ และหากงานวิจยัฉบบัน้ีมีขอ้ผดิพลาด หรือบกพร่องประการใด ขา้พเจา้ขอนอ้มรับไว้
แต่เพียงผูเ้ดียว และขออภยัอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด

(QR Non Cash Payment) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับผูใ้ช้บริการ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ  านวน 200 ชุด และวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช ้ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way 
ANOVA) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผูใ้ชบ้ริการ และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ส าหรับหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อกับความตั้งใจใช้บริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด (QR Non Cash Payment) 
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.89 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 39.44 มีการศึกษา
อนุปริญญา/ ปวส. ร้อยละ 41.67 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนักงานของรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 47.22 และมี
รายไดร้ะหว่าง 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.89 โดยผูท่ี้มาใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีมี
การศึกษาแตกต่างกนัอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด ซ่ึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
ปวช. มีความตั้ งใจใช้บริการเคร่ืองช าระเงินกู ้ไร้เงินสด (QR Non Cash Payment) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
แตกต่างจากระดบัปริญญาตรี (p-value = 0.047) และปริญญาโท (p-value = 0.033) และพบว่า การยอมรับเทคโนโลยี 
และการยอมรับนวตักรรม ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสดธนาคารอาคารสงเคราะห์ของ
ผูใ้ชบ้ริการ ในดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ (B = 0.101, p-value = 0.010) คุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้ (B = 0.314, 
p-value < 0.001) และคุณลกัษณะสามารถสังเกตได ้(B = 0.257, p-value = 0.001) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความ
ตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผูใ้ชบ้ริการอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ส่ิงท่ีผูต้อบแบบสอบถามคาดหวงัหรือตอ้งการไดรั้บจากผูใ้ห้บริการ คือ การใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด 
ตอ้งให้ความสะดวกสบายมากกว่าการรอคิวหนา้เคาเตอร์ธนาคาร ดงันั้นธนาคารควรมีการส่งเสริมให้ทราบถึงประโยชน์ของ
ตวัเคร่ืองว่าดีมีประโยชน์กบัผูใ้ชง้าน และปรับเปล่ียนการส่ือสารทางการตลาด เพ่ือให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้มากยิ่งข้ึน หรือเพ่ิม
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โซนในการท ากิจกรรมเพ่ิมเติมให้ลูกคา้ ไดฝึ้กใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด และมีการแนะน าให้ลูกคา้ไดรู้้จกัเคร่ืองเพ่ิม
มากข้ึนดว้ย 
ค าส าคญั:  ความตั้งใจใชบ้ริการ, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, เคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด 

 

ABSTRACT 
The objective of this study aimed to investigate the factors affecting the intention to use QR non-cash 

payment services of Government Housing Bank (GHB). Data collection was gathered by 200  questionnaires. Data 
was analyzed with independent t-test and one-way analysis of variance for finding out the relationship demographic 
characteristics with the intention to use non-cash payment services of users. The factors associated with intention of 
QR non-cash payment services of GHB were evaluated using multiple linear regression analysis. 

Results: Most of samples about 58.89% were female. About 40% of sample were aged between 31 and 40 
years. More than 40% of them (or 41.67%) were graduated with vocational certificates or with diploma certificates. 
Nearly half of sample were civil servants or officers of state enterprises about 47.22%.  Personal income of sample 
was ranged between 25,001 and 30,000 Baht about 23.89% of sample. Furthermore, the results indicated that people 
using the GHB services had different education affecting on the intention to use QR non-cash payment services. For 
the upper secondary school or vocational certificate, there were the intention to use QR Non Cash Payment of GHB 
differing from people graduated with bachelor's degree and master's degree (with p-value = 0 . 047  and p-value = 
0.033 , respectively). Furthermore, Acceptance of new technology and of innovation were affecting on the intention 
to use QR non-cash payment services of GHB for service users. In terms of perceived Usefulness, trainability and 
observed ability, all of them were significantly positively correlated with the intention to use QR Non Cash Payment 
of GHB (with B = 0.101; p-value = 0.010, B = 0.314; p-value < 0.001 and B = 0.257; p-value = 0.001, respectively). 
In addition, the expectation and needs of respondents to receive from the service providers of QR Non Cash Payment 
of GHB are to the comfort more than of waiting in front of the bank counter. Therefore, managers should be 
encouraged to know the benefit, usefulness of devices towards bank customers. Especially, the changes of marketing 
communication can reach customers or may increase the events for customer practices to use QR Non Cash Payment 
of GHB and to recommend other customers known more this service, as well. 
Keywords:  Intention to use services, Government Housing Bank, QR non-cash payment 
 
1. บทน า 

ปัจจุบนัธนาคารอาคารสงเคราะห์ยืนหยดัเคียงขา้งลูกคา้ และประชาชนมากกว่า 65 ปี และงานหลกัของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คือ ท าหนา้ท่ีช่วยเหลือทางการเงินให้กบัประชาชนไดมี้ท่ีอยูอ่าศยัตามสมควรแก่อตัภาพโดย
การให้กูย้ืมเงินพร้อมทั้งส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนในการน าเงินไปลงทุนเก่ียวกบัการสร้างอาคารและท่ีดิน
โดยตรงท าหน้าท่ีเสมือนส่ือกลางในการน าเงินไปใชป้ระโยชน์ในกิจการเคหะ อีกทั้งยงัร่วมมือกบัหน่วยงานของรัฐ
ต่างๆสนับสนุนให้ประชาชนมีท่ีอยู่เป็นของตนเอง อาทิ ให้สินเช่ือกบัผูท่ี้ซ้ือบา้นกับการเคหะแห่งชาติสินเช่ือกับ
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ผูป้ระกันตนกับส านักงานประกันสังคม และร่วมกับกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้ าราชการให้สมาชิกกู ้เ งินเพ่ือ
อสังหาริมทรัพยร์วมทั้งเปิดให้บริการดา้นเงินฝากท่ีครบวงจร ดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั และบุคลากรท่ีมีน ้ าใจไมตรี
พร้อมให้บริการแก่ลูกคา้ จนท าให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีฐานะเป็นอนัดบั 1 ในประเทศไทย ดา้นการให้บริการ
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั จากรายงานสถิติการขอ้มูลดา้นการปล่อยสินเช่ือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 
ตารางท่ี 1  ขอ้มูลดา้นการปล่อยสินเช่ือ ปี 2558 – 2561 ดงัน้ี 

ปี พ.ศ. จ านวนราย วงเงินปล่อยสินเช่ือ 
2558 126,240 158,314,806,000 
2559 117,864 170,185,180,000 
2560 123,568 197,708,100,000 
2561 183,623 213,160,000,000 

 
โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไดเ้ดินหนา้ตามแผนยุทธศาสตร์ Payment Gateway พฒันาช่องทางการช าระ

เงินกู ้ท่ีตอบโจทยไ์ลฟ์สไตล์ลูกค้าในยุค 4.0 เพ่ืออ านวยความสะดวก จึงได้เพ่ิมช่องทาง Payment Gateway เพ่ือ
ยกระดบัการให้บริการให้ลูกคา้สามารถท าธุรกรรมการเงินแบบดิจิตอลไดส้ะดวกรวดเร็วและปลอดภยั ไม่ตอ้งรอคิว
ช าระเงินในช่วงส้ินเดือน เพียงใช ้Mobile Application ของธนาคารต่างๆ ผา่นเคร่ืองช าระเงินของธนาคาร จึงไดพ้ฒันา
ช่องทางช าระเงินกูต้อบรับสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ลูกคา้สามารถช าระเงินงวดค่าบา้นท่ีเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้
เงินสด QR Non Cash Payment โดยใช ้Mobile Application ของธนาคารใดก็ได ้เพียงระบุเลขท่ีบญัชีเงินกู ้พร้อมเลือก
บญัชีและจ านวนเงินท่ีตอ้งการช าระผ่านเคร่ือง QR Non Cash Payment ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ หลงัจากนั้น
เคร่ืองจะสร้าง QR Code เฉพาะการช าระหน้ีเงินกู ้คร้ังนั้ น ๆ เพ่ือให้ลูกค้าโอนเงินเพ่ือช าระเงินกู ้ผ่าน Mobile 
Application เพียงสแกน QR Code ท่ีหน้าจอ โดยน าร่อง 20 สาขารวมทั้งหมดจ านวน 20 เคร่ือง ตั้งไวท้  าการสาขาใน
ห้างสรรพสินค้า เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการช าระเงินอีกดว้ยโดยปัจจุบนัการยอมรับเทคโนโลยีการท าธุรกรรม
ทางการเงินเร่ิมมีมากข้ึน และลูกคา้สินเช่ือมีจ านวนมาก ท าให้การช าระเงินกูจ้ะตอ้งช าระเงินท่ีหน้าเคาน์เตอร์ของ
ธนาคารเพียงอยา่งเดียว ท าให้เสียเวลาในการรอคอย จึงท าให้เกิดมีการพฒันาช่องทางการช าระเงินกูอ้ยา่งต่อเน่ือง และ
เคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด QR Non Cash Payment เป็นอีกหน่ึงเคร่ืองท่ีถูกพฒันาข้ึนมา เพ่ือรองรับลูกคา้ท่ีตอ้งการท า
ธุรกรรมกบัธนาคารดว้ยความถูกตอ้ง ปลอดภยั และรวดเร็ว ดงันั้นผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด (QR Non Cash Payment) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และน าไปสู่
การคน้หาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการซ่ึงบ่งช้ีถึงการปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของธนาคารเพ่ือก่อให้เกิด
ความพึงพอใจและมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกค้าไดม้ากท่ีสุด เน่ืองจากธุรกิจทางการเงินในปัจจุบนัมี
การแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน  
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด (QR Non 
Cash Payment) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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2. เพ่ือศึกษาปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการเคร่ืองช าระเงินกู ้ไร้เงินสด  
(QR Non Cash Payment) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นคุณลกัษณะการยอมรับนวตักรรมท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกู ้
ไร้เงินสด (QR Non Cash Payment) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

3. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
ทฤษฏกีารยอมรับเทคโนโลย ี
แบบการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ได้ถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายและน ามาใช้เป็นแบบแผนในการ

ตดัสินใจในการพยากรณ์การยอมรับดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยช้ีให้เห็นถึงสาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละบุคคล โดยให้น ้ าหนักท่ีสองปัจจัยหลักคือ ในเร่ืองของประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
(Perceived Usefulness) และความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) โดยไดส้รุปว่าทั้งสองปัจจยัจะก่อให้เกิด
พฤติกรรมในการสนใจท่ีจะใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ส่งผลให้มีการน ามาใชแ้ละยอมรับในเทคโนโลยี 

   1.  การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (Perceived Usefulness : PU) ระดบัความเช่ือมัน่ว่าการจะสามารถช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพและส่งผลดีกบัการท างาน ความมีประโยชน์จะเป็นตวัก าหนดการรับรู้ในระดบับุคคล คือ แต่ละคนจะ
รับรู้ว่าเทคโนโลยจีะมีส่วนช่วยในการพฒันาผลการปฏิบติังานของเขาไดอ้ยา่งไรบา้ง 
                  2.  การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use: PEOU) ระดบัความเช่ือมัน่ว่าการใชง้านนั้น
ไม่จ าเป็นตอ้งใชค้วามพยายามในการใชง้าน ความง่ายในการใชง้าน จะเป็นตวัก าหนดการรับรู้ในแง่ของปริมาณหรือ
ความส าเร็จท่ีจะไดรั้บว่าตรงกบัท่ีตอ้งการหรือไม่ งานจะส าเร็จตรงตามท่ีคาดไวห้รือไม่ (Davis,Bagozzi,& Warshaw, 
1989, quoted in Devis,1986) 
 

แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 Technology Acceptance Model :TAM (Davis,1989) 
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                     กรอบแนวคดิ 
                                         ตวัแปรอสิระ                                                                        ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
    
                              
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การด าเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
งานวิจัยน้ีการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2562 - เมษายน 2562 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ี คือ จ  านวนประชากรลูกคา้สินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจ าปี 2561 จ  านวนทั้งหมด 183,623 คน 
โดยผูว้ิจยัมีขั้นตอนเลือกกลุ่มตวัอยา่งการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามให้กับ
ลูกคา้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ  านวน 384 คน โดยอา้งอิงจากตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) 
โดยมีค่าความคลาดเคล่ือน (Margin of error) ในระดบั ± 5 และระดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) เท่ากบั 95 แต่
การศึกษาคร้ังน้ีมีระยะเวลาการเก็บขอ้มูลท่ีจ  ากดั ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งใชใ้นการศึกษาทั้งหมด จึงมีจ  านวน 200 คน 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1.เพศ  

2. อาย ุ
  3. ระดบัการศึกษา  
  4. อาชีพ  
  5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

 
 ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลย ี 
1. การรับรู้ว่ามีประโยชน์  
2. การรับรู้ว่าใชง้านง่าย  
 

ปัจจัยด้านคุณลกัษณะการยอมรับ
นวตักรรม Rogers (1995) 
1. คุณลกัษณะในประโยชน์ในเชิง 
   เปรียบเทียบ  
2. คุณลกัษณะความเขา้กนัได ้ 
3.คุณลกัษณะความซบัซอ้น  
4. คุณลกัษณะความสามารถในการ
น าไปทดลองใช ้ 
5. คุณลกัษณะการสังเกตได ้
 

ความตั้งใจใช้เคร่ืองช าระเงิน 
กู้ไร้เงินสด 

(QR Non Cash Payment) 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
ในการศึกษาวิจยัน้ีไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการท าวิจยั และเพ่ือให้เคร่ืองมือท่ีใชมี้ความเท่ียงตรง 

(validity) และความน่าเช่ือถือ จึงไดท้  าการทดสอบเคร่ืองมือดงัน้ี 
1. การทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ผูว้ิจัยน าแบบสอบถามไปให้ผูเ้ ช่ียวชาญและ

ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถหรือมีความเช่ียวชาญ ดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีดา้นการยอมรับนวตักรรม และ
ดา้นความตั้งใจใชง้านเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด จ านวน 3 ท่าน เพ่ือขอค าปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหาและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้

2. การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปท าการทดลองใช ้ (Try  out) กบัลูกคา้
ท่ีมาใชบ้ริการธนาคาร จ านวน 30 คน จากนั้นน าแบบสอบถามมาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’ coefficient alpha) น ามาวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยรวมท่ีไดคื้อ 0.801
แสดงว่าแบบสอบถามท่ีใชใ้นการทดสอบมีความน่าเช่ือถือ (Nunnally, 1978) จากนั้นจึงน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูล
ขอ้มูลในประชากรท่ีศึกษา 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยน าแบบสอบถาม ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์

ดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ปัจจยัขอ้มูลดา้นการยอมรับนวตักรรม และดา้นความตั้งใจใชง้านเคร่ืองช าระเงินกู ้ไร้ 
เงินสด มาวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือหาค่าร้อยละ (Percentage) และแจกแจงความถ่ี (Frequency) รวมถึงหา
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
(Hypothesis Testing) ดงัน้ี 

1. เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดก้บัความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด (QR Non Cash Payment) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใช้
สถิติการทดสอบ t-test และ (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

2. เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการส่งผลต่อกนัระหว่างตวัแปรอิสระหลายตวั ของปัจจยัดา้น
การยอมรับเทคโนโลยีและดา้นการยอมรับนวตักรรมกับความตั้งใจใช้บริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด (QR Non 
Cash Payment) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สถิติท่ีใชคื้อ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 
 
5. ผลการวจิัย 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด (QR Non Cash Payment) 
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยใชแ้บบสอบถามกบัลูกคา้สินเช่ือของธนาคารอาคารอาคารสงเคราะห์ และบุคคลท่ี
ยงัไม่เป็นลูกคา้ของธนาคาร จ านวน 200 ชุด และไดรั้บแบบสอบถามท่ีตอบค าถามครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งส้ิน 180 ชุด 
และน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจยัมีดงัน้ี 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง 106 คน คิดเป็นร้อยละ 58.89 อายรุะหว่าง 31 – 40 ปี จ  านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 39.44 มีการศึกษาอนุปริญญา/ 
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ปวส. จ  านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังานของรัฐวิสาหกิจ จ านวน 
85 คน คิดเป็นร้อยละ 47.22 และมีรายไดร้ะหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 23.89 โดยท่ี
ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีโดยรวม ลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความคิดเห็นในการยอมรับเทคโนโลยีอยู่
ในระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 ปัจจยัดา้นการยอมรับนวตักรรม โดยรวมลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
มีความคิดเห็นในดา้นการยอมรับนวตักรรม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 และพบว่า ลูกคา้ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์มีความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความตั้ งใจใช้บริการเคร่ืองช าระเงินกู ้ไร้เงินสด  
(QR Non Cash Payment) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้
เงินสด (QR Non Cash Payment) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ของเพศชายและเพศหญิง (t= 1.839, P-value = 0.068) 
กลุ่มอายุ อาชีพ และรายได้ มีความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด (QR Non Cash Payment) ของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ P-value < 0.05 ในขณะท่ี ระดับการศึกษา                   
(F = 2.986, p-value = 0.0320 ของผูท่ี้มาใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระ
เงินกูไ้ร้เงินสด (QR Non Cash Payment) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
P-value < 0.05 และเม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่ ดว้ยวิธี Fisher’s LSD ของความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้
เงินสด (QR Non Cash Payment) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ  าแนกตามระดับกาศึกษา พบว่าผูท่ี้มาใช้บริการ
สินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีมีการศึกษาอยู่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. มีความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ือง
ช าระเงินกูไ้ร้เงินสด (QR Non Cash Payment) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์แตกต่างจากระดบัปริญญาตรี (p-value = 
0.047*) และปริญญาโท (p-value = 0.033*) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 และพบว่าผูท่ี้มาใชบ้ริการสินเช่ือ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีมีการศึกษาอยู่ระดบัอนุปริญญา/ ปวส.มีความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด 
(QR Non Cash Payment) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์แตกต่างจากระดบัปริญญาตรี (p-value = 0.037*) และปริญญา
โท (p-value = 0.013*) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ตามตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 2 การทดสอบความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงิน
สด ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  

ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล t F p-value 
1) เพศ ชาย/หญิง 1.839 - 0.068 
2) อาย ุ ระหว่างกลุ่ม - 0.663 0.618 
3) ระดบัการศึกษา ระหว่างกลุ่ม - 2.989 0.032* 
4) อาชีพ ระหว่างกลุ่ม - 1.488 0.208 
5) รายไดต่้อเดือน ระหว่างกลุ่ม - 0.707 0.588 
* มีนยัส าคญัทางสถิติ p-value<0.05     
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ตารางท่ี 3 ทดสอบความแตกต่างรายคู่ ของความตั้ งใจใช้บริการเคร่ืองช าระเงินกู ้ไร้เงินสดของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 

ความตั้งใจใช้บริการเคร่ืองช าระเงินกู้ไร้เงินสด (QR Non Cash Payment) 
(Multiple Comparisons by Fisher’s LSD) 

ระดับการศึกษา 
p-value 

1 2 3 4 
1) มธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.                   1.000 0.866 0.047* 0.033* 
2) อนุปริญญา/ ปวส.  1.000 0.037* 0.013* 
3) ปริญญาตรี   1.000 0.119 
4) ปริญญาโท       1.000 

* The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด (QR Non Cash Payment) 
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

การวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
ปัจจยัท่ีส่งผลกบัความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ของตวัแปร

ดา้นการยอมรับเทคโนโลยีและดา้นการยอมรับนวตักรรมเขา้สู่สมการพยากรณ์ดว้ยสถิติ Multiple Regression โดย
วิธีการน าเข้าและออกสมการทีละตัวแบบ Stepwise เพ่ือสร้างโมเดลการพยากรณ์พบว่า ตัวแปรด้านการยอมรับ
เทคโนโลย ีและดา้นการยอมรับนวตักรรม ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ ความง่ายต่อการใชง้าน คุณลกัษณะประโยชน์
เชิงเปรียบเทียบ คุณลกัษณะท่ีเขา้กนัได ้คุณลกัษณะความยุง่ยากซบัซอ้น คุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้คุณลกัษณะ
สามารถสังเกตได ้สามารถอธิบายความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ของ
ผูใ้ชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด ไดร้้อยละ 71 เม่ือปรับแกด้ว้ยค่าค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณ สามารถอธิบายความตั้งใจใช้
บริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผูใ้ชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด ไดร้้อยละ 69 

ตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า การพยากรณ์ความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ของผูใ้ชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด จ านวน 7 ตวัแปร พบว่า อิทธิพลการยอมรับเทคโนโลย ีและการ
ยอมรับนวตักรรม ส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสดธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผูใ้ชบ้ริการ 
ในดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ (B = 0.101, p-value = 0.010) คุณลกัษณะสามารถทดลองใช้ได ้ (B = 0.314, p-value < 0.001) 
และคุณลกัษณะสามารถสังเกตได ้(B = 0.257, p-value = 0.001) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ือง
ช าระเงินกูไ้ร้เงินสด ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผูใ้ชบ้ริการอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ี 
ความ ง่ าย ต่อการใช้งาน  (B = 0.096, p-value = 0.120) คุณลักษณะประโยชน์ เ ชิ ง เป รียบเ ทียบ (B = 0.107,  
p-value = 0.148) และคุณลกัษณะความยุ่งยากซับซ้อน (B = 0.024, p-value = 0.726) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความ
ตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสดธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผูใ้ช้บริการ อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และคุณลกัษณะท่ีเขา้กนัได ้(B = -0.052, p-value = 0.485) มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความตั้งใจใชบ้ริการ
เคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผูใ้ชบ้ริการ อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใช้
บริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด 

ความตั้งใจใช้บริการเคร่ืองช าระ 
เงินกู้ไร้เงินสด 

Model 

B t p-value 
Collinearity  

Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี (Constant) 0.754 1.197 0.233   
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลย ี      

 1) การรับรู้ถึงประโยชน์  0.101 2.591 0.010* 0.393 2.546 
 2) ความง่ายต่อการใชง้าน  0.096 1.563 0.120 0.296 3.381 

ปัจจัยการยอมรับนวตักรรม       
 3) คุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ 0.107 1.452 0.148 0.269 3.712 
 4) คุณลกัษณะท่ีเขา้กนัได ้ -0.052 -0.699 0.485 0.278 3.596 
 5) คุณลกัษณะความยุง่ยากซบัซอ้น  0.024 0.352 0.726 0.339 2.950 
 6) คุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้ 0.314 3.660 0.000* 0.219 4.568 
  7) คุณลกัษณะสามารถสังเกตได ้ 0.257 3.331 0.001* 0.289 3.465 

R Square = 0.710              Adjusted R Square = 0.698 
* มีนยัส าคญัทางสถิติ p-value<0.05      

 
6. การอภปิรายผล 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความตั้ งใจใช้บริการเคร่ืองช าระเงินกู ้ไร้เงินสด  
(QR Non Cash Payment) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความตั้ งใจใช้บริการเคร่ืองช าระเงินกู ้ไร้เงินสด (QR Non Cash 
Payment) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ของเพศชายและเพศหญิง กลุ่มอายุ อาชีพ และรายไดไ้ม่แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P-value < 0.05 ในขณะผูท่ี้มาใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีมีการศึกษาอยู่
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. มีความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด (QR Non Cash Payment) ของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์แตกต่างจากระดบัปริญญาตรี (p-value = 0.047*) และปริญญาโท (p-value = 0.033*) อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ภทัรดนัย พิริยะธนภทัร (2558) ท่ีศึกษาเร่ืองการศึกษา
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัดา้นเวบ็ไซต์พระเคร่ืองพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเช่าหรือประมูลพระเคร่ืองออนไลน์ (E-COMMERCE) ซ่ึงพบว่า ขอ้มูลประชากรศาสตร์ในดา้นระดบั
การศึกษา รายได ้อาชีพ ท่ีต่างกนัมีการตดัสินใจเช่าหรือประมูลพระเคร่ืองออนไลน์แตกต่างกนัในทางตรงกนัข้าม 
ขอ้มูลดา้น เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเช่าหรือประมูลพระเคร่ืองออนไลน์ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด (QR Non Cash Payment) 
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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การยอมรับเทคโนโลยี และการยอมรับนวตักรรม ส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผูใ้ช้บริการ ในดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ (B = 0.101, p-value = 0.010) คุณลกัษณะ
สามารถทดลองใชไ้ด ้(B = 0.314, p-value < 0.001) และคุณลกัษณะสามารถสังเกตได ้(B = 0.257, p-value = 0.001) มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผูใ้ชบ้ริการ
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ี ความง่ายต่อการใชง้าน (B = 0.096, p-value = 0.120) คุณลกัษณะ
ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (B = 0.107, p-value = 0.148) และคุณลกัษณะความยุ่งยากซบัซ้อน (B = 0.024, p-value = 
0.726) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความตั้งใจใช้บริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสดธนาคารอาคารสงเคราะห์ของ
ผูใ้ชบ้ริการ อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และคุณลกัษณะท่ีเขา้กนัได ้ (B = -0.052, p-value = 0.485) มี
ความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผูใ้ชบ้ริการ 
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรวรรณ  สุขยานี (2558) ท่ีศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ี
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์ ซ่ึงพบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรับในขณะท่ีความเช่ือมัน่ในระบบ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้
ระบบผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ และปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบ โดยผา่น
การรับรู้ถึงความยากง่ายในการใชง้านมากท่ีสุด คือความเขา้ใจในเทคโนโลยใีหม่ 

 

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้ งใจใช้บริการเคร่ืองช าระเงินกู ้ไร้เงินสด  

(QR Non Cash Payment) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกู ้ไร้
เงินสด (QR Non Cash Payment) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั การรับรู้ถึงประโยชน์ 
คุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด้ และคุณลกัษณะสามารถสังเกตได ้ มีผลความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกู ้ไร้ 
เงินสด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ p-value < 0.05 ในขณะท่ีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัของเพศ อาย ุอาชีพ 
และรายไดต่้อเดือน ไม่มีผลความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด (QR Non Cash Payment) อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ p-value < 0.05 รวมถึงปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านความง่ายต่อการใช้งาน และปัจจัยการยอมรับ
นวตักรรม ดา้นคุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ คุณลกัษณะท่ีเขา้กนัได ้และคุณลกัษณะความยุง่ยากซบัซอ้น ไม่
มีผลความตั้ งใจใช้บริการเค ร่ืองช าระเ งินกู ้ไ ร้ เ งินสด (QR Non Cash Payment) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ   
p-value < 0.05 

ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 
1. การรับรู้ถึงประโยชน์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการเคร่ืองช าระเงินกู ้ไร้เงินสด ของธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ของผูใ้ชบ้ริการ โดยรวมพบว่าลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความคิดเห็นในการรับรู้ถึงประโยชน์อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่าเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด มีประโยชน์ในการ
ช าระเงินกูไ้ด ้ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีระดบัการรับรู้ถึงประโยชน์ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 
และพบว่าการรับรู้ถึงประโยชน์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความตั้ งใจใช้บริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด ของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผูใ้ชบ้ริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผูม้าใชบ้ริการมีการ
ยอมรับเทคโนโลยี และเล็งเห็นถึงขอ้ดีและประโยชน์ของเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด (QR Non Cash Payment) ของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เน่ืองจากมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว ประหยดัเวลา ลดค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ลดความ
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แออดัของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการช าระเงินตามปกติท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร ดงันั้นธนาคารควรมีการส่งเสริมให้ทราบถึง
ประโยชน์ของตัวเคร่ืองว่าดีมีประโยชน์กับผู ้ใช้งาน และพัฒนาระบบการบริการช าระหน้ีเงินกู ้ทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ผา่นเคร่ืองรับช าระเงินกูไ้ร้เงินสด (QR Non Cash Payment) ให้มีฟังกช์นัการท างานของระบบให้มาก
ข้ึน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์หรือเพ่ิมความถ่ีในการ 
ประสัมพนัธ์การใชง้านเคร่ืองรับช าระเงินกูไ้ร้เงินสด (QR Non Cash Payment) เพ่ือเพ่ิมความรับรู้ให้กบัลูกคา้ และ
พฒันาฟังก์ชัน่การใชง้านเคร่ืองรับช าระเงินกูไ้ร้เงินสด (QR Non Cash Payment) ให้ครอบคลุมและตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ให้ไดรั้บประโยชน์จากการใชง้านมากยิง่ข้ึน 

2. ความง่ายต่อการใชง้าน โดยรวม ลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความยากง่ายใน
การใช้งาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37 และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่าผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่
สามารถคน้หาขอ้มูลการช าระเงินกูจ้ากเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด ไดง่้ายสามารถเขา้ถึงขอ้มูลบญัชีทุกรายการ และ
ขั้นตอนเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด สะดวกท่ีจะใชง้านอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ในขณะท่ีความยากง่ายในการใชง้านไม่มี
อิทธิพลต่อการใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผูใ้ชบ้ริการ ดงันั้นธนาคารควร
ปรับเปล่ียนการส่ือสารทางการตลาด เพ่ือให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้มากยิง่ข้ึน เน่ืองจากลูกคา้ไม่ทราบว่าเคร่ืองช าระเงินกู ้ไร้
เงินสด สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดทุ้กรายการ โดยอาจจะมีการติดตั้งระบบการบริการช าระหน้ีเงินกูท้างเคร่ืองรับช าระ
เงินกูไ้ร้เงินสด (QR Non Cash Payment) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซ่ึงจะส่งผลให้ลูกคา้ไดเ้ขา้ถึงระบบไดม้ากข้ึน
และส่งผลให้ลูกคา้มีความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด (QR Non Cash Payment) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ปัจจัยการยอมรับนวตักรรม 
การยอมรับนวตักรรม โดยรวมระดบัความคิดเห็นในทุกดา้น อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  

4.25 - 4.40 และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่าการใช้บริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสดท าให้ไดรั้บความสะดวกสบาย
มากกว่าการรอคิวหน้าเคาเตอร์ธนาคาร และเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด มีหน้าจอท่ีเขา้ใจง่าย ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด และพบว่าปัจจัยด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ และคุณลักษณะ
สามารถสังเกตได ้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ของ
ผูใ้ชบ้ริการ ดงันั้นธนาคาร ควรส่งเสริมในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้เขา้ถึงวิธีการใชง้านของเคร่ืองช าระเงินกู ้
ไร้เงินสด จดัให้มีการสาธิตการใชง้านเคร่ืองโดยเจา้หน้าท่ีสาขาหรือเพ่ิมเมนูการใชง้านบนเคร่ืองให้สามารถทดลอง
ใชง้านได ้และมีการพฒันาเร่ืองขอ้จ ากดัในการใชง้านเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด ให้สามารถใชง้านไดง่้ายดว้ยอุปกรณ์
และระบบปฏิบติัการท่ีหลากหลายประเภทซ่ึงท าให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถมีความพร้อมของอุปกรณ์และเขา้ถึงบริการได้
ง่าย และควรเพ่ิมช่องทางให้สามารถทดลองใชง้าน เคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด (QR Non Cash Payment) ซ่ึงจะท าให้
ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงทุกบริการ และยงัสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูใ้ชบ้ริการในการทดลองใชน้วตักรรมใหม่ๆ 
ให้เพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีดา้นคุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ คุณลกัษณะท่ีเขา้กนัได ้และคุณลกัษณะความ
ยุ่งยากซับซอ้นไม่มีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผูใ้ชบ้ริการ 
ดงันั้นธนาคาร ตอ้งมีการปรับปรุงสถานท่ีใหม่ให้มีความทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา หรืออาจเพ่ิมโซนในการท ากิจกรรมเพ่ิมเติม
ให้ลูกคา้ไดฝึ้กทดลองใชบ้ริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด และเป็นการแนะน าให้ลูกคา้ไดรู้้จกัเคร่ืองเพ่ิมมากข้ึนดว้ย   
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อความตั้ งใจใช้บริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด ของธนาคารอาคาร

สงเคราะห์โดยน าตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีคาดว่าเป็นปัจจยัส าคญัเพ่ิมเติม เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นและเป็นประโยชน์มาก
ท่ีสุด และหาผลลพัธ์ท่ีไดข้อ้แตกต่าง เพ่ือเปรียบเทียบส าหรับวางแผลกลยุทธ์ทางการตลาดในภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูง
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ท่ีไดใ้ห้ความรู้ค าแนะน า รวมถึงแนะแนวทางการท าวิจยัฉบบัน้ีน้ีมีความสมบูรณ์ และขอขอบคุณทุนการศึกษาจาก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีเล็งเห็นคุณค่าของการพฒันาบุคลากรท าให้มีโอกาสไดศึ้กษาและท างานวิจยัในคร้ังน้ี 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มความตั้ งใจใช้บริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage ใน

กรุงเทพมหานคร” เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverser Mortgage โดยไดศึ้กษาตาม
แนวทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior)  

วตัถุประสงคเ์พ่ือ 1. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic data) ต่อความ
ตั้ งใจในการใช้บริการสินเ ช่ือแบบ Reverse Mortgage ของกลุ่มประชากรในกรุงเทพมหานคร 2. เ พ่ือศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติต่อพฤติกรรม (Attitude Toward the Behavior) การใช้บริการสินเช่ือแบบ Reverse 
Mortgage ต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage ของกลุ่มประชากรในกรุงเทพมหานคร และ 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถในการควบคุม (Perceived Behavioral Control) การใชบ้ริการ
สินเช่ือ Reverse Mortgage ต่อความตั้ งใจในการใช้บริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage ของกลุ่มประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาพบว่า ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีต่างกนัมีระดบัความตั้งใจในการใชสิ้นเช่ือ Reverse Mortgage 
ท่ีแตกต่างกนั เฉพาะขอ้มูลบางส่วน กล่าวคือ รายได ้ต่างกนัมีระดบัความตั้งใจในการใชสิ้นเช่ือ Reverse Mortgage 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และการเคยไดย้นิหรือรู้จกัสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage ต่างกนัมี
ระดบัความตั้งใจในการใชสิ้นเช่ือ Reverse Mortgage แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage (ประกอบดว้ยดา้นความเช่ือเก่ียวกบั
ผลของการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage และดา้นการประเมินคุณค่าของผลของการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ 
Reverse Mortgage) พบว่า ส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage ทดสอบโดยใชส้ถิติ Multiple 
Linear Regression พบว่าผลลพัธ์ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 เม่ือเปรียบเทียบกบัระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (Sig มีค่า
น้อยกว่า 0.05) โดยพบว่า พบว่าดา้นความเช่ือเก่ียวกบัผลของการใช้บริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage (Beta = 
0.743) ในทิศทางบวก มีอิทธิพลส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้บริการสินเ ช่ือแบบ Reverse Mortgage 
(ประกอบดว้ยดา้นความเช่ือเก่ียวกบัปัจจยัควบคุมพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage และดา้น
ความเช่ือเก่ียวกบัปัจจยัควบคุมพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage) พบว่า ดา้นการรับรู้อ  านาจ
ของปัจจยัควบคุมพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage (Beta = 0.003) ดา้นการประเมินคุณค่าของ
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ผลของการใช้บริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage (Beta = - 0.044) และด้านความเช่ือเก่ียวกับปัจจัยควบคุม
พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage (Beta = - 0.046) ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการสินเช่ือ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ผลการศึกษาคร้ังน้ี หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถน าไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจด้าน
นโยบายในการส่งเสริมให้ประชาชนใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage ตลอดจนน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงสินเช่ือดังกล่าวให้เข้ากบับริบทของประเทศไทย รวมถึงเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของ
สถาบนัการเงินต่างๆ และทา้ยสุดสามารถน าไปใชพ้ฒันาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาผูสู้งอายใุนประเทศไทยได้ 
ค าส าคญั:  สินเช่ือจ านองยอ้นกลบั, สังคมผูสู้งอาย,ุ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

 

ABSTRACT 
This study “Factors Affecting to Tendency on Intention of Use Service of Reverse Mortgage in Bangkok” 

aimed to study factors that affect to intention to use Reverse Mortgage Loan in Bangkok, Thailand, based on Theory 
of Planned Behavior. This study aimed: 

1. To study the relationship among Demographic Data and Intention to Use Reverse Mortgage Loan of 
people in Bangkok. 

2. To study the relationship among Attitude Toward the Behavior of using Reverse Mortgage Loan and 
Intention to Use Reverse Mortgage Loan of people in Bangkok. 

3. To study the relationship among Perceived Behavioral Control of using Reverse Mortgage Loan and 
Intention to Use Reverse Mortgage Loan of people in Bangkok. 

The findings of this study were as follows: 
The different demographic background affected to the different level of Intention to use Reverse Mortgage 

Loan, only the aspects of Income Level which significantly correlated with Intention to use Reverse Mortgage Loan 
at 0.05 level of significance, Acknowledgment of Reverse Mortgage significantly correlated with Intention to use 
Reverse Mortgage Loan at 0.05 level of significance too. 

Attitude Toward the Behavior of using Reverse Mortgage Loan (which consisted of Behavioral Beliefs of 
Using Reverse Mortgage Loan and Outcome Evaluation of Using Reverse Mortgage Loan) affected to Intention to 
use Reverse Mortgage Loan. The outcome was analyzed by Multiple Linear Regression Analysis. Attitude Toward 
the Behavior of using Reverse Mortgage Loan was correlated with Intention to use Reverse Mortgage Loan at 0.000 
level of significance when compared with 0.05 level of Statistical Significance (less than 0.05), which said that  
Behavioral Beliefs of Using Reverse Mortgage Loan (Beta = 0.743) positively correlated with Intention to use 
Reverse Mortgage Loan at 0.05 level of significance. 

Perception of Behavioral Control consisted of Control Beliefs and Perceived Behavioral Control. The study 
found that Perceived Behavioral Control of Using Reverse Mortgage Loan (Beta = 0.003), Outcome Evaluation of 
Using Reverse Mortgage Loan (Beta = -0.044), and Control Beliefs of Using Reverse Mortgage Loan had no 
statistical significant correlation. 
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The results of this study indicated the opportunities for the Public Sector and Private Sector to use as 
information to propose a policy to promote Reverse Mortgage Loan in Thailand, and be a guideline to improve 
Reverse Mortgage Loan in order to harmonize with the context of Thailand, in addition to increase the business 
competitive advantages of financial institutions, and lastly, to develop the solution for Aging Society Problem in 
Thailand.  
Keywords:  Reverse Mortgage Loan, Aging Society, Theory of Planned Behavior     
 

1. บทน า 
เน่ืองดว้ยการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรภายใตภ้าวะสังคมสูงวยัก าลงัเป็นประเด็นท่ีหลายประเทศทัว่

โลกให้ ความส าคญัจนน ามาสู่การออกมาตรการและนโยบายต่างๆ เพ่ือเตรียมรองรับกบัภาวะดงักล่าว ซ่ึงจากขอ้มูล
สถิติของ U.S. Department of Health and Human Services พบว่า โลกก าลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging society)    
โดยในปี 2015 จ านวนประชากรโลกกว่า 620 ลา้นคนมีอายุมากกว่า 65 ปี และจะกลายเป็นสังคมสูงวยัโดยสมบูรณ์ 
(Aged society) ในอีก 35 ปีขา้งหน้า (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบนัก าลงัเปล่ียนผา่น
จาก Aging society เป็น Aged society ในเวลาเพียง 20 ปี เม่ือเปรียบเทียบสัดส่วนผูสู้งอายุไทยกบัประเทศในอาเซียน 
พบว่า ไทยมีสัดส่วน ผูสู้งอายุสูงท่ีสุด ประกอบกบัผูสู้งอายุของไทยท่ี “เรียนสูง” มีเพียงร้อยละ 12 ซ่ึงถือว่านอ้ยกว่า
ประเทศอ่ืนค่อนขา้งมาก อีกทั้งระดบัรายไดต่้อหัวของไทยยงัต ่ากว่าประเทศอ่ืนท่ีเขา้สู่สังคมผูสู้งวยัแลว้ ท าให้ประเทศ
ไทยมีแนวโน้ม “แก่ก่อนรวย” สูง และตอ้งพ่ึงพาภาครัฐและครอบครัวมากข้ึน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) ซ่ึง
คาดว่า ประเทศไทยจะเป็น “สังคมสูงวยัโดยสมบูรณ์” (Aged Society) ในปี พ.ศ. 2564 คือ ประชากรสูงอายจุะเพ่ิมข้ึน
ถึง 1 ใน 5 ของประชากรทั้งประเทศ และจะเป็น “สังคมสูงวยัระดบัสุดยอด” (Super Aged Society) ในปี พ.ศ. 2574 
จะมีประชากรสูงอายเุพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 21 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

จากปัญหาและข้อจ ากัดท่ีกล่าวมาข้างต้น ในต่างประเทศ จึงเกิดสินเช่ือผูสู้งอายุในรูปแบบการจ านอง     
แบบยอ้นกลบั หรือ Reverse Mortgage ข้ึน ซ่ึงเป็นสินเช่ือส าหรับผูสู้งอายุโดยเฉพาะ โดยให้ผูสู้งอายุในฐานะผูข้อ
สินเช่ือน าท่ีดินและบา้นซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัหลกัมาเป็นประกนัการช าระหน้ีดว้ยการจ านอง และธนาคารจะจ่ายเงินให้แก่
ผูข้อสินเช่ือ โดยผูข้อสินเช่ือยงัไม่มีหน้าท่ีช าระคืนเงินจนกว่าผูข้อสินเช่ือจะเสียชีวิต  ทั้งน้ี ธนาคารจะไดรั้บเงินคืน
จากการบงัคบัจ านองโดยการน าท่ีดินและบา้นท่ีผูข้อสินเช่ือมาวางไวเ้ป็นหลกัประกนัไปขาย สินเช่ือส าหรับผูสู้งอายน้ีุ
จึงเป็นรูปแบบการให้สินเช่ือทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถน ามาใชแ้กปั้ญหา ช่วยเหลือและสร้างความมัน่ใจให้กบัผูสู้งอายุ
ได ้โดยรูปแบบสินเช่ือน้ีไดมี้การใชใ้นต่างประเทศอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ทิชา
กร อร่ามรัตน์, 2554) 

ในประเทศไทยเองหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนมีการปรับตวัเพ่ือเตรียมรองรับการเขา้สู่สังคมผูสู้งอายโุดย
สมบูรณ์ (Aged Society) ท าให้เกิดสินคา้และบริการจ านวนมากท่ีเป็นแบบเฉพาะส าหรับผูสู้งอายุ และหน่ึงนั้นก็คือ
บริการสินเช่ือแบบจ านองยอ้นกลบั (Reverse Mortgage) ซ่ึงเป็นสินเช่ือรูปแบบใหม่ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนในประเทศไทย 
โดยการผลกัดนัของกระทรวงการคลงั และธนาคารแห่งประเทศไทย (คฑาเทพ นิติสิริ, 2560) 

ดงันั้น จึงเป็นโอกาสส าคญัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการเขา้ไปมีส่วนช่วยรับมือกบัภาวะสังคมสูงวยั 
ช่วยขบัเคล่ือนมาตรการของรัฐ อนัเป็นการช่วยเหลือกลุ่มผูสู้งอายุให้สามารถพ่ึงพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีได ้
นอกจากน้ี ยงัเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติในการลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลกลุ่มคนดังกล่าว ตลอดจนเป็น
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ช่องทางใหม่ในการสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ ท่ีสามารถสร้างรายได้ให้แก่ธนาคารได้ในอนาคต  
งานวิจัยน้ีจึงได้ศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้ งใจในการใช้บริการสินเช่ือ Reverse Mortgage ดังกล่าว โดยได้
ท  าการศึกษาผา่นทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) ของ Icek Ajzen 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic Data) ต่อความตั้งใจในการใช้

บริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage ของกลุ่มประชากรในกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติต่อพฤติกรรม (Attitude Toward the Behavior) การใช้บริการ

สินเช่ือแบบ Reverse Mortgage ต่อความตั้ งใจในการใช้บริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage ของกลุ่มประชากร    
ในกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถในการควบคุม (Perceived Behavioral Control) การ
ใชบ้ริการสินเช่ือ Reverse Mortgage ต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage ของกลุ่มประชากร
ในกรุงเทพมหานคร 

โดยมีกรอบแนวความคิด ดงัน้ี 

 
3. การด าเนินการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ี ก  าหนดกลุ่มประชากรจาก กลุ่มคนท่ีมีท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพมหานคร และมีกรรมสิทธ์ิเป็น
ของตนเอง ซ่ึงเป็นคุณสมบติัเบ้ืองต้นของผูข้อใช้บริการสินเช่ือ Reverse Mortgage โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 200 คน 

ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 1. ขอ้มูลประชากรศาสตร์ 2. ทศันคติต่อการใชบ้ริการสินเช่ือ Reverse Mortgage และ   
3. การรับรู้ความสามารถในการควบคุมการใชบ้ริการสินเช่ือ Reverse Mortgage ตวัแปรตาม คือ แนวโนม้ความตั้ งใจ
ใชบ้ริการสินเช่ือ Reverse Mortgage โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นเคร่ืองมือเชิงปริมาณ กล่าวคือ 
เป็นแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 2. 
แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติต่อการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage 3. แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage และ 4. แบบวดัความตั้งใจในการใชบ้ริการ
สินเช่ือแบบ Reverse Mortgage โดยลกัษณะของค าตอบเป็นมาตรวดัลิเคิร์ท (likert scale) 5 ระดบั  
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การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ด าเนินการโดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจยัทางสังคมศาสตร์ 
SPSS for windows โดยในการวิจยัคร้ังน้ี การวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหาความสัมพนัธ์ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีระดบั
ร้อยละ .95 (แอลฟาเท่ากบั 0.05) เป็นเกณฑ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั สถิติท่ีใชส้ าหรับขอ้มูลเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และสถิติท่ีใชส้ าหรับขอ้มูลเชิงอา้งอิง ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของ
เพียร์ สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Coefficient) 

 

4. ผลการวจิัย 
1. ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในช่วงอาย ุ  31 – 40 ปีมีสถานภาพสมรส 

ไม่มีบุตร มีรายได้ระดับในช่วง 25 ,001 – 35,000 บาทต่อเดือน ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็น
ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีความตั้งใจท่ีจะให้ท่ีอยู่อาศยัปัจจุบนัตกเป็นมรดกแก่ทายาท เคยใชบ้ริการ
สินเช่ือจากสถาบนัการเงิน และไม่เคยไดย้นิหรือรู้จกัสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage มาก่อน 

โดยพบว่าเฉพาะปัจจัยด้านรายได้ท่ีต่างกัน และการเคยได้ยินหรือรู้จักสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage          
มาก่อนหรือไม่นั้น ส่งผลต่อระดบัความตั้งใจในการใชสิ้นเช่ือ Reverse Mortgage ท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (ตารางท่ี 1) 

2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage ความคิดเห็นในระดบัสูงสุด คือ 
ปัจจยัดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage อยู่ในระดบั
มาก (xˉ = 3.99, S.D. = 0.55) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านทศันคติท่ีมีต่อการใช้บริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage             
อยูใ่นระดบัมาก (xˉ = 3.98, S.D. = 0.63) ตามล าดบั (ตารางท่ี 2) 

3. ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage ความคิดเห็นในระดบัสูงสุด คือ 
ดา้นการประเมินคุณค่าของผลการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage อยูใ่นระดบัมาก (xˉ = 4.08, S.D. = 0.67) 
รองลงมา คือ ดา้นความเช่ือเก่ียวกบัผลของการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage อยูใ่นระดบัมาก (xˉ = 3.89, 
S.D. = 0.66) (ตารางท่ี 3) 

ข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกบัด้านการประเมินคุณค่าของผลการใช้บริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage 
ความคิดเห็นในระดบัสูงสุด คือ ความเห็นท่ีว่าการท่ีผูสู้งอายุอายไุดรั้บความช่วยเหลือทางการเงินท่ีดีเป็นส่ิงท่ีดีมาก 
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (xˉ = 4.24, S.D. = 0.74) รองลงมา คือ ความเห็นท่ีว่าการท่ีผูสู้งอายุสามารถตอบสนองช่วงบั้น
ปลายชีวิตของตนเองไดดี้เป็นส่ิงท่ีดีมาก อยูใ่นระดบัมาก (xˉ = 4.22, S.D. = 0.79)  

4. ปัจจยัดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage 
ความคิดเห็นในระดบัสูงสุด คือ ดา้นความเช่ือเก่ียวกบัปัจจยัควบคุมพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือแบบ Reverse 
Mortgage อยูใ่นระดบัมาก (xˉ = 4.10, S.D. = 0.64) รองลงมา คือ ดา้นการรับรู้อ  านาจของปัจจยัควบคุมพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage อยูใ่นระดบัมาก (xˉ = 3.88, S.D. = 0.58) (ตางรางท่ี 4) 

ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นความเช่ือเก่ียวกบัปัจจยัควบคุมพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse 
Mortgage ความคิดเห็นในระดบัสูงสุด คือ ความเช่ือท่ีว่าการท่ีมีความรู้เก่ียวกบัสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage มีผล
ต่อการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (xˉ = 4.22, S.D. = 0.73) รองลงมา คือ ความเช่ือ
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ท่ีว่าการอนุมติัวงเงินสินเช่ือตามท่ีตอ้งการมีผลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(xˉ = 4.22, S.D. = 0.80) 

5. ปัจจัยด้านทัศนคติ ท่ีมี ต่อการใช้บริการสินเ ช่ือแบบ Reverse Mortgage และปัจจัยด้านการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage ส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการ
สินเช่ือแบบ Reverse Mortgage ทดสอบโดยใชส้ถิติ Multiple Linear Regression พบว่าผลลพัธ์ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 
เม่ือเปรียบเทียบกบัระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05) แสดงว่ามีตวัแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตวั 
(ปัจจยัเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage และการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม) ส่งผลต่อตวัแปรตาม คือมีอิทธิพลส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage 

นอกจากน้ีพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R Square) มีค่าเท่ากบั 0.474 สามารถอธิบายไดว้่า ตวัแปร
อิสระปัจจัยเก่ียวกับทศันคติท่ีมีต่อการใช้บริการสินเช่ือ Reverse Mortgage มีความสัมพนัธ์กับตัวแปรตาม คือมี
อิทธิพลส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage และสามารถอธิบายความผนัแปรของตวั
แปรไดร้้อยละ 47.40 

เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (Beta) พบว่าดา้นความเช่ือเก่ียวกบัผลของการใชบ้ริการสินเช่ือ
แบบ Reverse Mortgage (Beta = 0.743) ในทิศทางบวก มีอิทธิพลส่งผลต่อความตั้ งใจท่ีจะใช้บริการสินเช่ือแบบ 
Reverse Mortgage อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ส่วนดา้นการรับรู้อ  านาจของปัจจยัควบคุมพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage (Beta = 
0.003) ดา้นการประเมินคุณค่าของผลของการใช้บริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage (Beta = - 0.044) และดา้น
ความเช่ือเก่ียวกบัปัจจยัควบคุมพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage (Beta = - 0.046) ไม่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการสินเช่ืออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 5) 

 

ตารางท่ี 1 ขอ้มูลแสดงความสัมพนัธ์ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระหว่างตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์กบัความตั้งใจในการ
ใชสิ้นเช่ือแบบ Reverse Mortgage  

ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ผลการวจิยั 
เพศ กบั ความตั้งใจในการใชสิ้นเช่ือ Reverse Mortgage ไม่มีความสัมพนัธ์ 
อายุ กบั ความตั้งใจในการใชสิ้นเช่ือ Reverse Mortgage ไม่มีความสัมพนัธ์ 
สถานภาพสมรส กบั ความตั้งใจในการใชสิ้นเช่ือ Reverse Mortgage ไม่มีความสัมพนัธ์ 
จ านวนบุตร กบั ความตั้งใจในการใชสิ้นเช่ือ Reverse Mortgage ไม่มีความสัมพนัธ์ 
รายได ้กบั ความตั้งใจในการใชสิ้นเช่ือ Reverse Mortgage มีความสัมพนัธ์* 
ระดบัการศึกษา กบั ความตั้งใจในการใชสิ้นเช่ือ Reverse Mortgage ไม่มีความสัมพนัธ์ 
อาชีพ กบั ความตั้งใจในการใชสิ้นเช่ือ Reverse Mortgage ไม่มีความสัมพนัธ์ 
ความตั้งใจที่จะให้ที่อยู่อาศยัในปัจจุบนัตกเป็นมรดกแก่ทายาท กับ ความตั้งใจในการใชสิ้นเช่ือ Reverse 
Mortgage 

ไม่มีความสัมพนัธ์ 

การเคยใชบ้ริการสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน กบั ความตั้งใจในการใชสิ้นเช่ือ Reverse Mortgage ไม่มีความสัมพนัธ์ 
การเคยไดย้ินหรือรู้จกัสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage มาก่อน กับ ความตั้งใจในการใชสิ้นเช่ือ Reverse 
Mortgage 

มีความสัมพนัธ์* 
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ตารางท่ี 2 ขอ้มูลแสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัปัจจยัเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อการใชบ้ริการสินเช่ือ 
Reverse Mortgage และระดับปัจจัยเก่ียวกับการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือ 
Reverse Mortgage ในภาพรวม   

ปัจจยั 
ระดบัความคิดเห็น 

(Mean) (S.D.) ระดบั 
ระดบัปัจจยัเก่ียวกับทศันคติท่ีมีต่อการใช้บริการสินเช่ือ Reverse 
Mortgage 

3.98 .63 มาก 

ระดับปัจจัย เ ก่ียวกับการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม 

3.99 .55 มาก 

 

ตารางท่ี 3 ขอ้มูลแสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัปัจจยัเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อการใชบ้ริการสินเช่ือ 
Reverse Mortgage 

ค าถาม 
ระดบัความคิดเห็น 

(Mean) (S.D.) ระดบั 
ด้านความเช่ือเก่ียวกบัผลของการใช้บริการสินเช่ือแบบ Reverse 
Mortgage 

3.89 .66 มาก 

ด้านการประเมินคุณค่าของผลของการใช้บริการสินเช่ือแบบ 
Reverse Mortgage 

4.08 .67 มาก 

รวม 3.98 .63 มาก 
 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลแสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจยัเก่ียวกบัการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือ Reverse Mortgage 

ค าถาม 
ระดบัความคิดเห็น 

(Mean) (S.D.) ระดบั 
ดา้นความเช่ือเก่ียวกบัปัจจยัควบคุมพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือ
แบบ Reverse Mortgage 

4.10 .64 มาก 

ด้านการรับรู้อ  านาจของปัจจัยควบคุมพฤติกรรมการใช้บริการ
สินเช่ือแบบ Reverse Mortgage 

3.88 .58 มาก 

รวม 3.99 .55 มาก 
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ตารางท่ี 5 ขอ้มูลแสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน แบบขั้นตอน (Multiple Linear Regression Analysis- Enter) 
ระหว่างปัจจยัเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage และ การรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage  ประกอบดว้ย ดา้นความเช่ือเก่ียวกบัผลของการใช้
บริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage ด้านการประเมินคุณค่าของผลของการใช้บริการสินเช่ือแบบ Reverse 
Mortgage ดา้นความเช่ือเก่ียวกบัปัจจยัควบคุมพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage และดา้นการ
รับรู้อ  านาจของปัจจยัควบคุมพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการ
สินเช่ือ แบบ Reverse Mortgage 

ปัจจยั 
 

B 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig F Sig 

Std. Error Beta 
Constant -.127 .430  -.295 .768 

31.374 0.000 

ดา้นความเช่ือเก่ียวกบัผลของ
การใช้บริการสินเช่ือแบบ 
Reverse Mortgage 

1.047 .145 .743 7.222 .000* 

ด้านการประเมินคุณค่าของ
ผลของการใชบ้ริการสินเช่ือ
แบบ Reverse Mortgage 

-.060 .150 -.044 -.402 .688 

ด้านความเช่ือเก่ียวกบัปัจจยั
ควบคุมพฤติกรรมการใช้
บริการสินเช่ือแบบ Reverse 
Mortgage 

-.066 .116 -.046 -.568 .571 

ด้านการ รับ รู้อ  านาจของ
ปัจจยัควบคุมพฤติกรรมการ
ใช้บ ริ ก า ร  สิ น เ ช่ื อ แบบ 
Reverse Mortgage 

.006 .148 .003 .037 .970 

R = 0.689, R Square = 0.474, Adjuster R Square = 0.459 
Std.Error of the Estimate = 0.67926  F = 31.374, Sig = 0.000 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

5. การอภปิรายผล 
1. ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติท่ีมีต่อการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage กบั ความตั้งใจในการ

ใชสิ้นเช่ือแบบ Reverse Mortgage พบว่า ทศันคติท่ีมีต่อการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage กบั ความตั้งใจ
ในการใชสิ้นเช่ือแบบ Reverse Mortgage มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเบญจพร พงศอ์  าไพ (2551), Schifter และ Ajzen, ศิริลกัษณ์ 
ศิริด ารง (2541), จิตรศิริ ขนัเงิน (2542), และ ปิยภรณ์ อภิฐานฐิติ (2551) 
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2. ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse 
Mortgage กับ ความตั้ งใจในการใช้สินเช่ือแบบ Reverse Mortgage พบว่า การรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage กบั ความตั้งใจในการใชสิ้นเช่ือแบบ Reverse Mortgage ไม่มี
ความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานของ Schifter และ Ajzen, Ajzen และ Madden, Rannie และ Craig, จิตรศิริ 
ขนัเงิน (2542), และ พชัราวดี ทองเน่ือง (2548) 

จากผลการวิจยัขา้งตน้ ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใชบ้ริการ
สินเช่ือแบบ Reverse Mortgage กับ ความตั้ งใจในการใช้สินเช่ือแบบ Reverse Mortgage นั้ น ท่ีไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาอ่ืนๆ ผูศึ้กษาเห็นว่า เน่ืองดว้ย ปัจจยัดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม คือ การรับรู้ของ
บุคคลว่า เป็นการง่ายหรือยากท่ีจะใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage ซ่ึงบริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage 
นั้นเป็นบริการสินเช่ือรูปแบบใหม่ท่ียงัไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนในประเทศไทย จึงอาจเป็นขอ้จ ากดัในการพิจารณาถึง
ความรับรู้ความสามารถในการควบคุมการใชบ้ริการ กล่าวคือ ความยาก-ง่ายในการควบคุมการเขา้ใชบ้ริการดงักล่าว 
อนัมีลกัษณะแตกต่างไปจากพฤติกรรมอ่ืนท่ีพบในการศึกษาของผูอ่ื้นขา้งตน้ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
สามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแทแ้ละมีความคุ้นเคย เช่น พฤติกรรมการลดน ้ าหนัก พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามยั 
พฤติกรรมการเรียน และพฤติกรรมการเลิกสูบบุหร่ี เป็นตน้ จึงสามารถท่ีจะพิจารณารับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมไดช้ดัเจนกว่า ซ่ึงต่างจากพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage อนัเป็นบริการรูปแบบ
ใหม่ท่ียงัไม่เกิดข้ึนในขณะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีท  าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวโน้มความตั้งใจในการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse 

Mortgage โดยพบว่า ปัจจัยเก่ียวกับทศันคติท่ีมีต่อการใช้บริการสินเช่ือ Reverse Mortgage เฉพาะด้านความเช่ือ
เก่ียวกบัผลของการใชบ้ริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage เท่านั้น ท่ีส่งผลต่อแนวโน้มความตั้งใจในการใชบ้ริการ
สินเช่ือแบบ Reverse Mortgage อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับความคิดเห็นด้านความเช่ือ
เก่ียวกับผลของการใช้บริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage มากท่ีสุด คือ ความเช่ือท่ีว่าสินเช่ือแบบ Reverse 
Mortgage จะช่วยเหลือทางดา้นการเงินของผูสู้งอายไุดดี้ 

ดงันั้น เพ่ือสร้างทศันคติท่ีดีต่อการใชสิ้นเช่ือแบบ Reverse Mortgage ทั้งภาครัฐและอกชน จึงควรรณรงคใ์ห้
ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผูสู้งอายุ ให้เห็นถึงประโยชน์ของสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage ตระหนักถึงปัญหาของ
การเขา้สู่สังคมผูสู้งอายขุองประเทศไทย ซ่ึงจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ทั้งในแง่ของค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพ และในแง่
ของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูสู้งอายุ นอกจากน้ี ตอ้งประชาสัมพนัธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงประโยชน์ของ
สินเช่ือแบบ Reverse Mortgage ซ่ึงมีรูปแบบสินเช่ือท่ีแตกต่างออกไปจากสินเช่ือปกติ และเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับ
ประเทศไทย ว่า สินเช่ือดังกล่าวจะช่วยให้ผูสู้งอายุไดรั้บการช่วยเหลือทางการเงินแบบพ่ึงพาตนเองได ้และยงัช่วย
ตอบสนองชีวิตบั้นปลายไดด้้วยตนเอง มีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน และยงัคงมีท่ีอยู่อาศยัจวบจนวาระ
สุดทา้ย โดยไม่ตอ้งพ่ึงพาผูอ่ื้น หรือพ่ึงพานอ้ยท่ีสุด 

ส าหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซ่ึงถือเป็นหน่วยงานน าร่องในการส่งเสริมให้ใชสิ้นเช่ือแบบ Reverse 
Mortgage ควรเร่งสร้างความเช่ือท่ีดีแก่ประชาชนว่า สินเช่ือแบบ Reverse Mortgage สามารถช่วยเหลือทางด้าน
การเงินแก่ผูสู้งอายไุดจ้ริง โดยพิจารณาด าเนินการได ้ดงัน้ี 
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1. ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลสินเช่ือ Reverse Mortgage  
การสร้างความเช่ือดงักล่าว ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงตอ้งมุ่งเน้นท่ีจะสร้างการรับรู้ออกไปสู่ประชาชน

ทัว่ไปว่า สินเช่ือแบบ Reverse Mortgage น้ี สามารถช่วยเหลือทางดา้นการเงินของผูสู้งอายไุดจ้ริง กล่าวคือ มุ่งเนน้การ
รับรู้ประโยชน์ทางดา้นการเงินของสินเช่ือรูปแบบน้ี โดยให้เห็นภาพท่ีชดัเจน เช่น รูปแบบสินเช่ือเป็นอยา่งไร จ านวน
เงินท่ีจะไดรั้บไป และยงัสามารถใชห้ลกัประกนัอาศยัไดต้ลอดชีวิต เป็นตน้  

โดยท าการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ (Omni Channel) ทั้ง On Line และ Off Line ในลกัษณะของการให้
ความรู้ดา้น 1. ให้ตระหนักถึงปัญหาทางดา้นการเงินภายหลงัเกษียณ 2. ให้เห็นประโยชน์ของสินเช่ือแบบ Reverse 
Mortgage ท่ีสามารถช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาทางดา้นการเงินดงักล่าวได ้โดยรูปแบบการประชาสัมพนัธ์นั้นอาจจดัท า
ข้ึนในลกัษณะของ Infographic เพ่ือให้ง่ายต่อความเขา้ใจของกลุ่มลูกคา้ เน่ืองจาก กลุ่มลูกคา้เป็นผูสู้งอาย ุประกอบกบั
สินเช่ือประเภทน้ีเป็นสินเช่ือประเภทใหม่ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย และค่อนขา้งมีความซับซ้อนกว่าสินเช่ือทางตรง
ปกติ 

การด าเนินการหรือร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างชุมชน (Community) ส าหรับ
ผูสู้งอายข้ึุน โดยจดัท าข้ึนในรูปแบบของ Corporate Social Responsibility (CSR) เพ่ือให้ผูสู้งอายุไดแ้ลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตความเป็นอยูข่องคนกลุ่มน้ี โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถเป็นตวัเช่ือมหรือ
ผูใ้ห้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูสู้งอายุในแง่ต่างๆ ได ้เช่น การรักษาสุขภาพ การจดัท าท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผูสู้งอาย ุ ซ่ึง
รวมถึงความรู้ทางดา้นการเงินส าหรับผูสู้งอายดุว้ย ทั้งน้ี นอกเหนือจากเป็นการให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินเช่ือ 
Reverse Mortgage ไดแ้ลว้ ยงัสามารถสร้างทศันคติท่ีดีท่ีลูกคา้มีต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ได ้ในฐานะท่ีเป็นสถาบนั
การเงินท่ีให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูสู้งอายุ  

นอกจากน้ี การให้ขอ้ควรระวงัหรือเง่ือนไขต่างๆ อยา่งตรงไปตรงมา เก่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือดงักล่าว ก็มี
ความส าคญัเช่นกนั เน่ืองจาก หากลูกคา้ไม่เขา้ใจ หรือเขา้ใจผดิ อาจน าไปสู่การตอบสนองในเชิงลบ ซ่ึงในระยะยาวจะ
ส่งผลโดยตรงต่อทศันคติท่ีมีต่อสินเช่ือประเภทน้ีไดว้่า ไม่ใช่เคร่ืองมือหรือบริการท่ีสามารถช่วยเหลือทางการเงินแก่
ผูสู้งอายุไดอ้ย่างแทจ้ริง เช่น ลูกคา้ไม่เขา้ใจในเง่ือนไข จึงไดป้ฏิบติัผิดสัญญา แต่เน่ืองจากไม่เขา้ใจเหตุผลดงักล่าว 
และอาจร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างๆ หรือสู่ช่องทางสาธารณะต่างๆ เป็นตน้ 

2. จดัท าผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ Reverse Mortgage ท่ีมุ่งเนน้การจ่ายเงินท่ีหลากหลาย 
นอกเหนือจากการประชาสัมพนัธ์ เพ่ือสร้างความเช่ือท่ีดีแก่ประชาชนดงัท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ก็ตอ้งจดัท าผลิตภณัฑท่ี์สามารถช่วยเหลือทางการเงินไดอ้ยา่งแทจ้ริงดว้ยเช่นกนั กล่าวคือ แมป้ระชาชนจะ
มีทศันคติท่ีดี และเช่ือว่าสินเช่ือ Reverse Mortgage สามารถช่วยเหลือทางการเงินไดดี้ แต่ตวัผลิตภณัฑไ์ม่สามารถตอบ
โจทยด์งักล่าวได ้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ย่อมไม่สามารถเป็นผูน้ าตลาดไดอ้ย่างย ัง่ยื่น ดงันั้น จึงขอเสนอแนะ  ใน
ดา้นการจดัท าผลิตภณัฑ ์เพ่ือประกอบกบัการประชาสัมพนัธ์เพ่ิมเติม ดงัน้ี 

2.1 ควรจดัท าเง่ือนไขการจ่ายเงินให้แก่ผูสู้งอายใุนหลากหลายลกัษณะ เพ่ือสามารถช่วยเหลือดา้นการเงินแก่
ผูสู้งอายไุดดี้และตรงตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล เช่น การจ่ายเงินในลกัษณะกอ้นเดียว (Lump Sum),            การ
จ่ายเงินในลกัษณะของวงเงินเครดิต, การจ่ายเงินในลกัษณะแผนเบิกเงินระยะยาว (Tenure Plan) เป็นตน้ 
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ทุนการศึกษาในหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต นอกจากน้ียงัรวมถึง ผูบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงานทุกท่านท่ี
คอยช่วยเหลือสนับสนุนในการศึกษาคร้ังน้ี ตลอดจนบรรดาอาจารย ์บิดามารดา ท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือตลอดเวลาท่ี
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของฝากสินคา้บริโภค ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประชากร คือ ผูบ้ริโภคท่ี
เคยซ้ือของฝากสินคา้บริโภค ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนโดยใชสู้ตรไม่ทราบจ านวน
ประชากรจึงได้กลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้สถิติเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานไดแ้ก่ t-Test, One Way 
Anova (F-test)  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ  

ผลการวิจยัพบว่า (1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศและอายุส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของฝากสินค้า
บริโภค ในจังหวดัฉะเชิงเทราต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2) ปัจจัยพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ 
วตัถุประสงคท่ี์ซ้ือและความถ่ีในการซ้ือของฝากส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของฝากสินคา้บริโภค ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจซ้ือของฝากสินคา้บริโภค ในจงัหวดัฉะเชิงเทราอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบว่าดา้นท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
และนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นราคา และมีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 43.70 
ค าส าคญั:  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด,การตดัสินใจซ้ือ,ของฝาก 
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ABSTRACT 
This Independent study is objective for (1 )  To study the demographic ,consumer behavior factors and 

marketing mix factors related to the purchase decision of souvenirs consumer products in Chachoengsao Province. 
The target population used in this study was the consumer who had bought souvenirs consumer products in 
Chachoengsao Province, which was infinite population. Therefore, a group sampling of 400 people was implemented. 
A survey was used to collect information.  To analyze the data, the method of descriptive statistics, which included 
frequency, percentage, mean, standard deviation, and the method of inferential statistics, which was composed of  
T-test, One Way Anova (F-test) and multiple regression analysis, were conducted.  

The study found that the majority of the respondents of (1) The demographic factors including gender and 
age, which influenced people to make the purchase decision of souvenirs consumer products in Chachoengsao 
Province, had statistical power of 0.05.  (2)  The consumer behavior factors composed of objectives and frequency, 
which influenced people to make the purchase decision of souvenirs consumer products in Chachoengsao Province, 
had statistical power of 0.05.  (3) The marketing mix factors including products, pricing and promotion, which was 
related to the purchase decision of souvenirs consumer products in Chachoengsao Province, had statistical power of 
0.05. The most influential factors were products and promotion and the least influential factor was pricing. They had 
predictive power of 43.70%. 
Keywords:   MARKETING MIX FACTORS, PURCHASING DECISION, SOUVENIR  
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1. บทน า 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการส่งเสริมการท่องเท่ียวประจ า ปี พ.ศ. 2562 

จดัท าข้ึนภายใตก้รอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 12 นโยบายรัฐบาล ทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจ : โมเดลประเทศไทย 4.0 แผนพฒันาการท่องเท่ียว
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนวิสาหกิจการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบบั
ทบทวน พ.ศ. 2562 - 2564) ผนวกกบัการวิเคราะห์ปัจจัยแวดลอ้มในสถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคต 
เพ่ือให้ไดแ้ผนท่ีเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและมีประสิทธิผลสูงสุด และไดต้ั้งเป้าหมายปี พ.ศ. 2562 ขบัเคล่ือน
รายไดท่้องเท่ียว 3.41 ลา้นลา้นบาท เติบโตร้อยละ 10 เป็นรายไดจ้ากตลาดต่างประเทศ 2.29 ลา้นลา้นบาท รายไดจ้าก
ตลาดในประเทศ 1.12 ลา้นลา้นบาท ซ่ึงมีความทา้ทายในแง่สร้างรายไดเ้พ่ิมข้ึน ท าให้เกิดการกระจายรายไดใ้นระดบั
ฐานรากมากข้ึน และสร้างกลุ่มนักท่องเท่ียวคุณภาพมากข้ึน โดยให้ตลาดในประเทศตั้งเป้ารักษาฐานรายได ้1 ใน 3
ของรายไดร้วม การใชก้ารท่องเท่ียวเพ่ือลดความเหล่ือมล ้ า และพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน ส่วนการเติบโตของ
ตลาดในประเทศ คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2562 อยูท่ี่ 169 ลา้นคน-คร้ัง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.35  
 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ถือเป็นหน่ึงจงัหวดั ท่ีไดรั้บการผลกัดนัการท่องเท่ียว จากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) วิสัยทศัน์ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา คือ “เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเท่ียว เชิงวฒันธรรมและนิเวศ แหล่งผลิต
สินคา้เกษตรปลอดภยัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการฟ้ืนฟูและพฒันาอย่างสมดุล สวสัดิการสังคมมี
คุณภาพ และประชาชนสามารถเขา้ถึงบริการอย่าง เท่าเทียมและทัว่ถึง” โดยไดก้  าหนดยุทธศาสตร์ในการสนับสนุน
การท่องเท่ียว คือ ยทุธศาสตร์ ท่ี 2 พฒันาแหล่งท่องเท่ียวและบริการดา้นการท่องเท่ียวให้ไดม้าตรฐานและมีอตัลกัษณ์
สามารถ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชน และผลการส ารวจสัดส่วนพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ปี พ.ศ. 2560 พบว่า ค่าใชจ่้ายของนักท่องเท่ียว ถา้ไม่คา้งคืน จะมีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 1,036.45 บาทต่อคนต่อวนั ค่าใชจ่้าย
หลกั คือ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม (ร้อยละ 28.50) ค่าซ้ือสินคา้และของท่ีระลึก (ร้อยละ 27.28) ค่าพาหนะ (ร้อยละ 
14.15) ค่าบริการท่องเท่ียวภายในจงัหวดั (ร้อยละ 11.57) ค่าใชจ่้ายเพ่ือความบนัเทิง (ร้อยละ 9.28) และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 
(ร้อยละ 9.22) (กรมการท่องเท่ียว, 2560)       
 จากขอ้มูลขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าจงัหวดัฉะเชิงเทราให้ความส าคญักบัการพฒันาและสนับสนุนการด าเนินงาน
ในเร่ืองการท่องเท่ียว และค่าซ้ือสินคา้และของท่ีระลึก เป็นค่าใชจ่้ายท่ีมีสัดส่วนสูงในการใชจ่้ายเงินของนกัท่องเท่ียว
ท่ีเดินทางมาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของฝากสินคา้บริโภคในจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพ่ือให้ผูป้ระกอบการใชเ้ป็นแนว
ทางการพฒันาผลิตภณัฑข์องฝากประเภทสินคา้บริโภค การพฒันาการตลาด ให้สอดคลอ้งกบัทิศทางหรือรูปแบบของ
การท่องเท่ียว และให้ตรงกบัความตอ้งการของนักท่องเท่ียว นอกจากน้ี ในระยะยาวจะท าให้การใชจ่้ายเงินเพ่ือการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัฉะเชิงเทราเพ่ิมมากยิง่ข้ึน สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชนและพฒันาจงัหวดัให้เติบโตไดอ้ย่าง
ย ัง่ยนืต่อไป            
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของฝากสินคา้บริโภค ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของฝากสินคา้บริโภค ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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3. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือของฝากสินค้าบริโภค  
ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 
3. สมมตฐิานการวจิัย 

1. ปัจจัยประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของฝากสินค้าบริโภค ในจังหวัด
ฉะเชิงเทราแตกต่างกนั 

2. ปัจจัยพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของฝากสินค้าบริโภค ในจังหวดั
ฉะเชิงเทราแตกต่างกนั 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือของฝากสินค้าบริโภค ในจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 
 
4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. ผลงานวิจัยน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางการพฒันาผลิตภัณฑ์ของฝากประเภทสินค้าบริโภคในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 

2. ผลงานวิจัยน้ีเป็นประโยชน์กับธุรกิจร้านขายของฝาก ในจังหวดัฉะเชิงเทรา ท าให้ทราบถึงข้อมูล
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือของฝากสินคา้บริโภค ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา สามารถน าขอ้มูลไปวางแผนการ
ท าธุรกิจ   

3. ผลงานวิจยัน้ีน าไปใชใ้นเร่ืองของส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือน าไปพฒันาปรับปรุงธุรกิจขายของฝาก 
ให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 
 4. ผลงานวิจยัน้ีเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของฝากสินคา้บริโภคต่อไป 
 
5. การทบทวนวรรณกรรม 
 1.แนวคดิและความหมายทีเ่กีย่วข้องกบัประชากรศาสตร์  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อาย ุเพศ ขนาดครอบครัว 
สถานภาพครอบครัว รายไดอ้าชีพ การศึกษา ซ่ึงเกณฑท์างดา้นประชากรศาสตร์เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีนกัการตลาดนิยม
ใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์จึงเป็นส่ิงส าคญั ท่ีช่วยในการก าหนดเป้าหมายทางการตลาด 
รวมทั้งง่ายต่อการวดัผลมากกว่าตวัแปรอ่ืน เกณฑ์ทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส าคญัประกอบไปดว้ยตวัแปรท่ีส าคญั 
ดงัน้ี 
   1) อายุ (Age) เน่ืองจากผลิตภณัฑ์จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมี อายุ
แตกต่างกนั นักการตลาดจึงใชป้ระโยชน์จากอายุ เป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่าง เพ่ือช่วยในการคน้หา
ความตอ้งการของตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) 
   2) เพศ (Sex) เป็นตวัแปรท่ีใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาดเช่นกนั นักการตลาดตอ้งศึกษาตวัแปร
ชนิดน้ีอย่างรอบคอบ เพราะในปัจจุบนัตวัแปรดา้นเพศมีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวอาจมีสาเหตุจากการท่ีสตรีท างานและมีบทบาททางสังคมมากข้ึน 
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   3) ลกัษณะครอบครัว (Marital status) ในอดีตถึงปัจจุบนัลกัษณะครอบครัวเป็นเป้าหมายท่ีส าคญั
ของการใชค้วามพยายามทางการตลาดโดยมาตลอด และมีความส าคญัยิง่ข้ึนในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูบ้ริโภค  
   4) รายได ้การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็นตวัแปรส าคญัในการ
ก าหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคท่ีมีความสามารถในการซ้ือ แต่อย่างไรก็ตาม
ครอบครัวท่ีมีรายไดต้ ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แมร้ายไดเ้ป็น
ตัวแปรท่ีนักการตลาดใช้กันบ่อยมาก แต่นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้  รวมกับตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์หรืออ่ืน ๆ เพ่ือให้ก  าหนดตลาดเป้าหมายไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน  
 2.แนวคดิและความหมายทีเ่กีย่วข้องกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 
 Kotler (2014) ไดก้ล่าวว่า พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค (Consumer Buying Behavior) หมายถึง พฤติกรรม
การซ้ือของผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือครัวเรือนท่ีท าการซ้ือสินค้าและบริการส าหรับการบริโภค
ส่วนตวั พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคเกิดจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมากระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือ ผูบ้ริโภคตอ้งท าการ
ตดัสินใจซ้ือมากมายในแต่ละวนั กิจการขนาดใหญ่ส่วนมาก ท าการวิจยัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอย่างละเอียด 
เพ่ือตอบค าถามให้ไดว้่า ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) ซ้ือท่ีไหน (Where) ซ้ืออยา่งไรและซ้ือเท่าใด (How and How much)  
ซ้ือเม่ือใด (When) และซ้ือท าไม (Why) 
 ธงชยั สันติวงษ์ (2554) ไดก้ล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึง
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าและการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมี
มาอยูก่่อนแลว้ ซ่ึงมีส่วนก าหนดให้มีการกระท าดงักล่าว ประเด็นส าคญั คือ กระบวนการตดัสินใจท่ีมีมาอยูก่่อนแลว้ 
ส่ิงท่ีมีมาก่อนเหล่าน้ี หมายถึง ลกัษณะทางพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีว่าในขณะใดขณะหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้นั้น 
เขาจะมีกระบวนการทางจิตวิทยา และสังคมวิทยาต่าง ๆ ท่ีมีส่วนสร้างสมขดัเกลาทศันคติและค่านิยมของเขามาอยู่
ก่อนแลว้เสมอ ตั้งแต่เล็กจนโตจนถึง ณ จุดท่ีซ้ือดงักล่าว 
 เสรี วงษ์มณฑา (2552) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) เป็นการศึกษาเร่ืองการ
ตอบสนองความตอ้งการและความจ าเป็น (Needs) ของผูบ้ริโภคให้เกิดความพอใจ (Satisfaction) นักการตลาดจะ
สามารถตอบสนองผูบ้ริโภคให้เกิดความพอใจได้นั้ น จึงจ าเป็นต้องท าความเขา้ใจผูบ้ริโภค เพราะถ้าไม่เข้าใจว่า
ผูบ้ริโภคคือใคร ไม่เขา้ใจว่าเขาตอ้งการอะไร ชอบส่ิงใด ไม่ชอบส่ิงใด ก็ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของ 
เขาได ้
 3.แนวคดิและความหมายทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ไดก้ล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4Ps) หมายถึง  
ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งนักการตลาดจะใชร่้วมกนั เพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี  
  1) ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้พึง
พอใจ ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีก็ได ้ผลิตภณัฑ์จึงประกอบไปดว้ยสินคา้บริการ ความคิด สถานท่ี 
และองค์กรหรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีมูลค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าให้
ขายผลิตภณัฑไ์ด ้
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  2) ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า
ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างมูลค่า (Value) ผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ผลิตภณัฑ์นั้น ถา้มูลค่ามากกว่าราคาเขาจะ
ตดัสินใจซ้ือ 
  3) การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมใช้
เพ่ือเคล่ือนยา้ยผลิตภัณฑ์ และบริการจากองค์การไปยงัตลาด และสถาบนัท่ีน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือ 
สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายสินคา้ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และเก็บ
รักษาสินคา้คงคลงั 
  4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูล ทางการตลาด
ระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นักงานท าการขาย (Personal 
Selling) และการติดต่อส่ือสารโดยใชส่ื้อ (Non personal Selling) ส่ิงท่ีจะสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดมี้อยู ่4 ประการ 
คือ ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ทั้ง 4 ประการ จะตอ้งสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เพ่ือให้สนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างกลมกลืน 
  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น มีความส าคญัท่ีช่วยสนับสนุนให้ผูผ้ลิตสินคา้ ประสบ
ความส าเร็จในการจ าหน่ายสินคา้ท่ีผลิตข้ึน โดยหากขาดปัจจยัดา้นใดไปแลว้ จะท าให้สินคา้นั้นดอ้ยกว่าหรือเสียเปรียบ
คู่แข่งขนัท่ีมีเป็นจ านวนมากในทอ้งตลาด ท่ีปัจจุบนัต่างใชก้ลยุทธ์ในการแข่งขนัทุกทาง เพ่ือให้ตรงตามความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค ทั้งในส่วนการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้น่าสนใจอยูเ่สมอ การปรับราคาและขอ้เสนอเพ่ือกระตุน้ผูซ้ื้อ การจดัหา
ช่องทางจ าหน่ายกระจายสินค้าเพ่ือผูบ้ริโภคซ้ือหาไดส้ะดวกและง่ายท่ีสุด ตลอดจนจดัโปรแกรมส่งเสริมการตลาด  
ลด แลก แจก แถม และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งน้ี เพ่ือให้สินคา้ของตนเป็นสินค้าท่ีผูซ้ื้อเลือกก่อน ตดัสินใจซ้ือก่อน และ
น าไปสู่การเป็นลูกคา้ประจ าส่งผลต่อการคา้ท่ีย ัง่ยืนในอนาคต ซ่ึงกลยทุธ์การตดัสินใจขององคก์รดว้ย 4Ps 
 4. แนวคดิและความหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการตดัสินใจซ้ือ 
 ภาวิณี กาญจนาภา (2554) ได้กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการทางดา้น
ความคิดหรือกล่องด า (Black Box) ซ่ึงจะไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอก ท าให้เกิดพฤติกรรม
ในทา้ยท่ีสุด กระบวนการทางความคิดของผูบ้ริโภค ประกอบไปดว้ย  
  1) การตระหนักถึงปัญหา (Problem Recognition) เป็นการท่ีผูบ้ริโภคเห็นความแตกต่างระหว่าง
สภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีปรารถนาในปริมาณท่ีมากพอท่ีจะกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรม การตระหนกัถึงปัญหา
น้ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีผูบ้ริโภคสัมผสัต่อตวักระตุน้ทั้งจากภายในตวัผูบ้ริโภค (Internal Stimulus) หรือจากตวักระตุน้
ภายนอก (External Stimulus) 
  2) การค้นหาข้อมูลข่าวสาร (Information Search) หลังจากท่ีผูบ้ริโภคได้ตระหนักถึงปัญหา 
ผูบ้ริโภคจะเร่ิมตน้กระบวนการคน้หาขอ้มูลข่าวสาร โดยผูบ้ริโภคจะคน้หาจากแหล่งขอ้มูลภายในตวัของผูบ้ริโภค 
(Internal Stimulus) เป็นล าดบัแรก หากพบว่า จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาและความรู้ท่ีผูบ้ริโภคมีอยูไ่ม่เพียงพอแก่การ
ตัดสินใจผูบ้ริโภคจะท าการค้นหาข้อมูลข่าวสารจากภายนอก (External Stimulus) โดยแหล่งข้อมูลข่าวสารจาก
ภายนอกแบ่งตามประเภทไดด้งัน้ี แหล่งขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล (Personal Sources) แหล่งขอ้มูลข่าวสารสาธารณะ 
(Public Sources) และแหล่งขอ้มูลท่ีนกัการตลาดครอบครอง (Marketer-Dominate Sources) 
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  3) การประเมินผลทางเลือก (Alternative Evaluation) ผูบ้ริโภคจะท าการประเมินผลทางเลือก โดย
ผูบ้ริโภคจะท าการตั้ งเกณฑ์การประเมินผลทางเลือกของผลิตภัณฑ์ (Evaluative Criteria) โดยผูบ้ริโภคจะท าการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ท่ีผูบ้ริโภคเล็งเห็นว่ามีความส าคญั และท าการเปรียบเทียบว่า ผลิตภณัฑ์
ใดสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้ดีท่ีสุด ซ่ึงวิธีการน้ีเรียกว่า ทฤษฎีทางเลือกท่ีสมเหตุสมผล 
(Rational Choice Theory) และภายหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคท าการประเมินผลทางเลือกผลิตภณัฑ ์และท าการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึง ผูบ้ริโภคอาจตอ้งท าการตดัสินใจในบางเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือ เช่น ขนาด
และสีของผลิตภณัฑ ์วิธีการช าระเงิน ท าเลท่ีตั้งของร้านคา้ท่ีจะท าการซ้ือผลิตภณัฑ ์หรือวิธีการขนส่ง เป็นตน้ 
 
6. กรอบแนวคดิการวจิัย 
     ตวัแปรตน้ (Independent variable)               ตวัแปรตาม (Dependent variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อายุ 
- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษาสูงสุด 
- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) 

ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
- ประเภทของฝากที่ตอ้งการ 
- วตัถุประสงคท์ี่ซ้ือ 
- ค่าใชจ่้ายโดยเฉลี่ยในการซ้ือต่อคร้ัง 
- จ  านวนของฝากที่ซ้ือต่อคร้ัง 
- ความถี่ในการซ้ือ 
- ผูท้ี่มีอิทธิพลในการซ้ือ 
- การทราบแหล่งขอ้มูลของฝาก 

(Kotler, 2014) 

 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) 

 

การตดัสินใจซ้ือของฝาก  
สินคา้บริโภค ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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7. การด าเนินการวจิัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือของฝากสินค้าบริโภค ในจังหวดัฉะเชิงเทรา  

ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใชสู้ตรของ Cochran (1977) การค านวณหาขนาดตวัอย่างจากประชากร  
ท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรหรือไม่สามารถนับจ านวนได ้ (Infinite Population) โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
และค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 ซ่ึงจะได้ขนาดตวัอย่างน้อย 385 คน ผูว้ิจัยจึงได้ก  าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างในงานวิจัยคร้ังน้ี จ  านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability 
Sampling) วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผูว้ิจยัตอ้งการเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือของฝาก 
สินคา้บริโภค ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยแจกแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงมีค่าความเ ช่ือมั่น Cronbach’s Alpha ตั้ งแต่ 0.730 - 0.886 ซ่ึงมากกว่า 0.700 ซ่ึงถือว่า
แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 

การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ (1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูล
เบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยน าเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  เพ่ือใชอ้ธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่ง (2) การวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ต่าง ๆ ท่ีตั้งไว ้โดยมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติต่าง ๆ ดงัน้ี (1) การวิเคราะห์ค่าสถิติแบบ Independent Sample : t-Test เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าของตวัแปร 2 กลุ่ม (2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of Variance 
(ANOVA) : F-test) ทดสอบเปรียบเทียบรายคู่แบบ LSD (3) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) แบบ Enter Method คือวิธีการเอาตวัแปรอิสระทุกตวัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติและไม่มีนยัส าคญัทางสถิติเขา้ไปวิเคราะห์ในสมการถดถอย 
 

8. ผลการวจิัย 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ สรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 265 คน (ร้อยละ 66.25) มีอาย ุ31-40 ปี จ  านวน 161 คน (ร้อยละ 40.25) มีสถานภาพโสด จ านวน 267 คน (ร้อย
ละ 66.75) มีการศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 250 คน (ร้อยละ 62.50) มีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 180 คน (ร้อย
ละ 45.00) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 120 คน (ร้อยละ 30.00)     

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางด้านปัจจัยพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ สรุปได้ว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
จะเลือกซ้ือของฝากประเภทขนม จ านวน 250 คน (ร้อยละ 62.50) มีวตัถุประสงค์ซ้ือเพ่ือน าไปเป็นของฝาก จ านวน 
237 คน (ร้อยละ 59.25) มีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการซ้ือต่อคร้ัง 101 – 500 บาท จ านวน 214 คน (ร้อยละ 53.50) ซ้ือของ
ฝากต่อคร้ัง 1-5 ช้ิน จ  านวน 185 คน (ร้อยละ 46.25) ซ้ือของฝากเป็นบางคร้ังท่ีมาจงัหวดัฉะเชิงเทรา จ  านวน 242 คน 
(ร้อยละ 60.50) ตัดสินใจซ้ือของฝากด้วยตนเอง จ านวน 285 คน (ร้อยละ 71.25) และทราบแหล่งข้อมูลของฝาก 
จากครอบครัว/เพ่ือน จ านวน 214 คน (ร้อยละ 53.50) 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมการตลาด สรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบ ถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.14) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด โดยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X̅ = 4.24) รองมา 
ดา้นราคา โดยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.15) และนอ้ยท่ีสุดดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.07) 
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลด้านการตัดสินใจซ้ือ สรุปได้ว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ 
การการตัดสินใจซ้ือของฝากสินค้าบริโภค ในจงัหวดัฉะเชิงเทราในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.07) เม่ือพิจารณา 
เป็นรายดา้นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจซ้ือจากการคน้หาสินคา้ท่ีเหมาะแก่
การน าไปฝากคนในครอบครัวและเพ่ือนมากท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X̅ = 4.27) รองลงมาตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
ท่ีเป็นของข้ึนช่ือหรือนิยมแก่การน าไปฝากโดยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.26) และน้อยท่ีสุดตัดสินใจซ้ือจาก 
การเชิญชวนของพ่อคา้แม่คา้โดยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.53) 
 
9. การทดสอบสมมตฐิาน 
ตารางที ่1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของฝากสินคา้บริโภค ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา
แตกต่างกนั 
ตวัแปร สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 

เพศ t-test 0.044* สอดคลอ้ง 
อาย ุ F-test 0.015* สอดคลอ้ง 
สถานภาพ F-test 0.163 ไม่สอดคลอ้ง 
ระดบัการศึกษาสูงสุด F-test 0.292 ไม่สอดคลอ้ง 
อาชีพ F-test 0.554 ไม่สอดคลอ้ง 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-test 0.351 ไม่สอดคลอ้ง 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศและอายุ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของฝากสินค้า
บริโภค ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 2 ปัจจัยพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของฝากสินค้าบริโภค ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
แตกต่างกนั 
ตวัแปร สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 

ประเภทของฝากท่ีตอ้งการ F-test 0.516 ไม่สอดคลอ้ง 
วตัถุประสงคท่ี์ซ้ือ F-test 0.007* สอดคลอ้ง 
ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการซ้ือต่อคร้ัง F-test 0.706 ไม่สอดคลอ้ง 
จ านวนของฝากท่ีซ้ือต่อคร้ัง F-test 0.766 ไม่สอดคลอ้ง 
ความถ่ีในการซ้ือของฝาก t-test 0.021* สอดคลอ้ง 
ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ F-test 0.082 ไม่สอดคลอ้ง 
การทราบแหล่งขอ้มูลของฝาก F-test 0.175 ไม่สอดคลอ้ง 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  931 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ท่ีซ้ือและความถ่ีในการซ้ือของฝาก 
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของฝากสินคา้บริโภค ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ตารางที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือของฝากสินค้าบริโภค ในจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา โดย Enter คร้ังท่ี 1 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

b 
Std. 

Error 
B t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 0.86 0.19  4.51 0.00   

- ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) 0.31 0.05 0.28 5.85 0.00* 0.602 1.660 

- ดา้นราคา (X2) 0.16 0.05 0.17 3.25 0.01* 0.513 1.949 

- ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย (X3) 

0.07 0.05 0.08 1.49 0.14 0.538 1.857 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(X4) 

0.23 0.04 0.28 5.45 0.00* 0.538 1.858 

R = 0.666   R2 = 0.444  Adjusted. R2 = 0.438  SEest = 0.394   F = 78.844   Sig. = 0.000* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  

จากตารางท่ี 3 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคาและดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือของฝากสินคา้บริโภค ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 มีอ  านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 43.80 (Adjusted. R2 = 0.438) จึงท าการทดสอบอีกคร้ังเพ่ือเขียนสมการ
ถดถอยโดยไม่มีอิทธิพลจากตวัแปรท่ีไม่ส่งผล ดงัตารางท่ี 4 

 
ตารางที่ 4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือของฝากสินค้าบริโภค ในจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา โดย Enter คร้ังท่ี 2 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

b 
Std. 

Error 
B t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 0.92 0.19  4.93 0.00   

- ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) 0.33 0.05 0.30 6.13 0.00* 0.616 1.623 

- ดา้นราคา (X2) 0.18 0.05 0.19 3.78 0.00* 0.552 1.812 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(X4) 

0.26 0.04 0.30 6.52 0.00* 0.632 1.582 

R = 0.664   R2 = 0.441  Adjusted. R2 = 0.437  SEest = 0.395   F = 104.070 Sig. = 0.000* 

  



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  932 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 จากตารางท่ี 4 สามารถเขียนอยู่ในรูปสมการสมการคะแนนดิบ ดงัน้ี Ŷ  = 0.92 + 0.33 (X1) + 0.26 (X4) + 
0.18 (X2) และมีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 43.70 (Adjusted. R2 = 0.437) 
 
10. การอภปิรายผล 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบว่า  ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศและอายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
ของฝากสินคา้บริโภคในจงัหวดัฉะเชิงเทราแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี ดา้นเพศ อาจเน่ืองจาก เพศชายจะใชเ้หตุผลในการซ้ือของฝากมากกว่าเพศหญิง เพศ
ชายจะมีเป้าหมายว่าจะซ้ือของฝาก จ านวนก่ีช้ิน ฝากใคร และซ้ือตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ในขณะท่ีเพศหญิงจะมีการใช้
อารมณ์เขา้มาร่วมในการตดัสินใจซ้ือดว้ย เช่น อาจจะซ้ือเพ่ิมถา้เจอโปรโมชัน่ท่ีถูกใจ ซ้ือเพ่ิมจากการเชิญชวนของ
พ่อค้าแม่ค้า หรือซ้ือเพ่ือตามกระแสสังคม ส่วนในด้านของอายุ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต ่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี  
จะใชเ้วลาในการพิจารณาเลือกซ้ือของฝากสินคา้บริโภค มากกว่ากลุ่มผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในระดบัอายอ่ืุน อาจเน่ืองจาก อยู่
ในวยัเร่ิมตน้หรือกลุ่มวยัรุ่น ส่วนใหญ่ยงัไม่มีรายไดเ้ป็นของตนเอง ไม่มีประสบการณ์ในการซ้ือมากนัก รวมถึงไม่มี
อ  านาจในการตดัสินใจ ส่งผลท าให้การเลือกซ้ือของฝากแต่ละคร้ังจะใชเ้วลาในการพิจารณานาน ทั้งน้ี กลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ท่ีอยู่ในวยัเร่ิมตน้ของการท างาน มีรายไดท่ี้ยงัไม่สูงมากนัก จะพิจารณาตดัสินใจซ้ือยากกว่า
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปีข้ึนไป ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความมัน่คง มีรายไดสู้ง มีอ  านาจในการตดัสินใจซ้ือสูง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของณภทัร อคัรปัณณกูรและณักษ ์กุลิสร์ (2559) ท  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การซ้ือสินคา้และของท่ีระลึก ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ของนักท่องเท่ียวชาวไทย” ผลการวิจยัพบว่า เพศแตกต่างกัน  
มีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและของท่ีระลึก ด้านความถ่ีในการซ้ือแตกต่างกนัท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.01 และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิไลวรรณ ศิริอ  าไพ (2555) ท  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้
ของนักท่องเท่ียวตลาดโบราณบา้นสะแกกรัง (ถนนคนเดินตรอกโรงยา) จงัหวดัอุทยัธานี” ผลการวิจยัพบว่า อายุมี
ความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการซ้ือสินคา้ ช่วงเวลาในการซ้ือสินคา้การจ่ายเงินเพ่ือซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง ประเภทสินคา้ท่ี
ซ้ือ บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และวตัถุประสงคใ์นการซ้ือสินคา้ อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบว่า วตัถุประสงคท่ี์ซ้ือและความถ่ีในการซ้ือของฝากท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือของฝากสินค้าบริโภค ในจังหวดัฉะเชิงเทราแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือของฝากสินคา้บริโภค โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือน ามา
บริโภค จะพิจารณาตดัสินใจซ้ือนอ้ยกว่าการซ้ือเพ่ือน าไปเป็นของฝาก อาจเน่ืองจาก ลกัษณะเด่นของคนไทยในการ
เดินทางมาต่างจงัหวดั จะให้ความส าคญักบัการซ้ือของฝาก โดยพิจารณาถึงปัจจยัในเร่ืองของความเหมาะสมของผูรั้บ 
ระดบัราคา ประเภทของสินคา้ เช่น ถา้ผูรั้บมีอายุน้อย อยู่ในวยัเด็ก จะตอ้งพิจารณาเลือกซ้ือของฝากท่ีมีบรรจุภณัฑ์
สีสันสดใส มีรสชาติหวานและอร่อย แต่ถ้าผูรั้บเป็นผูสู้งอายุ อาจจะต้องพิจารณาเลือกซ้ือของฝากท่ีมีราคา และ
ค านึงถึงสุขภาพเป็นหลกัประกอบการตดัสินใจ และความถ่ีในการซ้ือของฝาก พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีไม่ค่อยไดมี้โอกาสมา
จงัหวดัฉะเชิงเทราจะตดัสินใจซ้ือของฝากไดง่้ายกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีโอกาสเดินทางมาบ่อย ผูบ้ริโภคท่ีไม่ค่อยไดมี้โอกาส
มาจงัหวดัฉะเชิงเทราจึงเห็นถึงความส าคญัในการซ้ือของฝากหรือสินคา้ท่ีมีช่ือของจงัหวดั ส าหรับผูท่ี้เดินทางมาบ่อย 
จะรู้สึกว่าสามารถท่ีจะซ้ือในคร้ังหน้าก็ได ้ยงัไม่จ  าเป็นตอ้งซ้ือในคราวน้ี จึงส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของฝากสินคา้
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บริโภค ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิลเนตร ภิญโญสิริพนัธุ์และนพดล เดชประเสริฐ 
(2558) ท  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือของฝาก จากร้านสุเมธอาหารทะเลแห้งในเขต
อ าเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี” ผลการวิจยัพบว่า เหตุผลในการซ้ือมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีซ้ือของฝาก
จากร้านสุเมธอาหารทะเลแห้ง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของของซาฟุเราะห์ สาเฮาะ 
(2558) ท  าการศึกษาเร่ือง “การรับรู้ภาพลกัษณ์สินคา้ของท่ีระลึกจงัหวดัสตูล” ผลการวิจยัพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียว
จงัหวดัสตูล ท่ีมีการกลบัมาซ้ือของท่ีระลึกอีกคร้ังต่างกนั มีระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์สินคา้ของท่ีระลึกในจงัหวดัสตูล 
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 3  พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ (B = 0.30) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (B = 0.30) และดา้นราคา  
(B = 0.19)  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือของฝากสินคา้บริโภค ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 มีอ  านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 43.70 โดยสามารถอภิปรายผลเรียงล าดบัความส าคญัตามค่าน ้ าหนัก
ดงัต่อไปน้ี 
  1) ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ผูบ้ริโภคจะให้ความส าคญักับของฝากท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุด รองลงมา  
คือ สินค้าของฝากท่ีมีรสชาติโดดเด่น มีความอร่อย เน่ืองจาก การตัดสินใจซ้ือของฝากไปให้กบัผูอ่ื้น จะค านึงถึง
คุณภาพท่ีเหมาะสม และความรู้สึกหรือความพึงพอใจของผูท่ี้ไดรั้บมากเป็นพิเศษ เพราะถา้ซ้ือไปแลว้คุณภาพไม่ดี  
คนรับจะเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจได ้และกรณีตดัสินใจซ้ือเพ่ือน ามาบริโภคเอง จะให้ความส าคญักบัรสชาติท่ีมีความ
อร่อย และความคุ้มค่าของสินค้า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิ จัยของนิธิดา พระยาลอและล าปาง แม่นมาตย ์ (2558) 
ท  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ประเภทผลิตภณัฑอ์าหารในโครงการหน่ึงต าบล หน่ึง
ผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภคท่ีผลิตในจงัหวดัขอนแก่น” ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ประเภทผลิตภณัฑอ์าหาร ในโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์ท่ีผลิตในจงัหวดัขอนแก่น มี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของพรพิมล สัมพทัธ์พงศ์ (2556) ท  าการศึกษาเร่ือง 
“พฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริโภคและส่วนประสมทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑร์ะดบั 5 ดาว
ในจงัหวดันนทบุรี” ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นท่ีมากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์รองลงมาคือ 
ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีการจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
  2) ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูบ้ริโภคจะให้ความส าคญักบัสินคา้ของฝากท่ีมีตวัอย่างให้
ทดลองชิมมากท่ีสุด เน่ืองจาก การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจะล้ิมรสชาติเพ่ือพิจารณาและเน้นถึงคุณภาพและความ
อร่อย ซ่ึงถา้ไดมี้โอกาสชิมก่อนตดัสินใจซ้ือแลว้เกิดความพึงพอใจ ก็จะเป็นส่วนช่วยในการตดัสินใจในการซ้ือไดเ้ป็น
อยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิธิดา พระยาลอและล าปาง แม่นมาตย ์(2558) ท  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ประเภทผลิตภณัฑ์อาหารในโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภคท่ีผลิตใน
จงัหวดัขอนแก่น” ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากในเร่ืองมีผลิตภัณฑ์
อาหารให้ลองชิม ณ จุดจ าหน่าย การจดัโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม ในช่วงเทศกาลส าคญัต่าง ๆ และการสาธิตถึง
ขั้นตอนกระบวนการผลิตตามซุ้มหรือร้านจ าหน่ายสินคา้ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิไลวรรณ ศิริอ  าไพ (2555) 
ท  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของนกัท่องเท่ียวตลาดโบราณบา้นสะแกกรัง (ถนนคน
เดินตรอกโรงยา) จงัหวดัอุทยัธานี” ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
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มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของนักท่องเท่ียวตลาดโบราณบา้นสะแกกรัง (ถนนคนเดินตรอกโรงยา) 
จงัหวดัอุทยัธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  3) ดา้นราคา พบว่า การตดัสินใจของผูบ้ริโภคจะให้ความส าคญัสินคา้ของฝากท่ีมีป้ายราคาระบุไว้
อยา่งชดัเจนมากท่ีสุด รองลงมาเป็นสินคา้ของฝากท่ีมีราคาคุม้ค่าเหมาะสม เน่ืองจาก สินคา้ของฝากมีความหลากหลาย
ให้เลือกซ้ือ การควบคุมหรือการบริหารค่าใชจ่้ายไดด้ว้ยตนเอง ไม่ตอ้งรอสอบถามจากพนกังานขาย จะเป็นส่วนส าคญั
ท่ีช่วยในการตดัสินใจ รวมทั้งการพิจารณาถึงความคุม้ค่าของสินคา้ของฝาก ตวัอยา่งเช่น เม่ือเปรียบเทียบปริมาณหรือ
รสชาติของสินคา้ของฝากกบัราคาแลว้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ มีความคุม้ค่ากบัราคาท่ีตอ้งจ่าย ก็มีโอกาสสูงท่ีจะ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของฝาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฟ้าพิไล ทวีสินโสภา (2560) ท  าการศึกษาเร่ือง “แนวทางการ
พฒันาร้านขายสินค้าท่ีระลึกเพ่ือการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงชุมชน ในจังหวดัตรัง” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นราคา นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจราคาสินคา้ท่ีสอดคลอ้งกบัคุณภาพมากท่ีสุดและล าดบั
รองลงมาคือการก าหนดราคาท่ีแน่นอน ส่วนล าดับต่อไปคือการจัดสินค้าให้เป็นชุดสินค้า เช่น จัดสินค้าให้เป็น
แพ็กเกจใหญ่ และสอดคลอ้งกบังานวิจัยของวิไลวรรณ ศิริอ  าไพ (2555) ท  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของนักท่องเท่ียวตลาดโบราณบา้นสะแกกรัง (ถนนคนเดินตรอกโรงยา) จงัหวดัอุทยัธานี” 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของ
นักท่องเท่ียวตลาดโบราณบา้นสะแกกรัง (ถนนคนเดินตรอกโรงยา) จงัหวดัอุทยัธานี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 
11. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัย 

1) ดา้นประชากรศาสตร์ ผูป้ระกอบการควรศึกษากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ท่ีเขา้มาซ้ือของฝาก สินคา้บริโภค
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการเก็บสถิติจากการขาย เฉพาะด้านเพศและอายุของผู ้บริโภค มีการก าหนด  
กลยทุธ์การขาย พฒันาผลิตภณัฑข์องฝากให้เหมาะสมตามเพศและช่วงอายขุองผูบ้ริโภค 

2) ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการควรให้มีเพ่ิมความหลากหลายของสินคา้ของฝาก ไม่ว่าจะเป็น
ราคา รสชาติ และบรรจุภณัฑข์องสินคา้ เพ่ือให้ของฝากนั้นตรงกบัวตัถุประสงคข์องผูซ้ื้อท่ีมีวตัถุประสงคแ์ตกต่างกนั 
รวมทั้งควรพฒันาสินค้าของฝากรูปแบบใหม่ ออกมาอย่างต่อเน่ือง และท าการประชาสัมพนัธ์ในช่องทางต่าง ๆ 
เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ว่า เม่ือเดินทางมาฉะเชิงเทราแลว้ ไม่ควรท่ีจะพลาดในการซ้ือของฝากชนิดใหม่น้ี 

3) ด้านผลิตภัณฑ์ ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคัญกบัคุณภาพสินค้าของฝากและรักษามาตรฐานของ
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง  รวมทั้งเพ่ิมความหลากหลายของสินคา้ของฝาก และท่ีส าคญัของฝากท่ีเป็นประเภทสินค้า
บริโภค ตอ้งมีรสชาติอร่อยและมีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินนั้น โดยใชว้ตัถุดิบและแรงงานในทอ้งถ่ิน 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชนในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื   

4) ดา้นราคา ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัการติดป้ายท่ีผลิตภณัฑข์องฝากให้ชดัเจน มีใบเสร็จรับเงิน
ให้ลูกคา้เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง และก าหนดราคาของผลิตภณัฑใ์ห้เหมาะสมกบัคุณภาพ ไม่ควรลดราคาเพ่ือจูงใจ
ลูกค้า โดยการลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ลงมา เพราะผูบ้ริโภคต้องการซ้ือของฝากท่ีมีคุณภาพ และการตั้ งราคา
ผลิตภณัฑค์วรเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑท่ี์ใกลเ้คียงกนั  เพ่ือไม่ให้ราคาท่ีตั้งสูงเกินไป 
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5) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัการมีสินคา้ให้ทดลองชิม เพ่ือผูบ้ริโภคจะ
ไดมี้การตดัสินใจไดง่้ายข้ึน โดยสินคา้ท่ีให้ทดลองชิมนั้น อาจเป็นสินคา้ท่ีมีขนาดเล็กกว่าปกติ หรือค านวณรวมไปกบั
ตน้ทุนของสินคา้ เพ่ือท่ีจะไม่ท าให้ก  าไรของธุรกิจลดลง และควรจดักิจกรรมร่วมกบัเทศกาลต่าง ควบคู่กบัการโฆษณา
ผ่านส่ือออนไลน์ เช่น Facebook และInstagram เน่ืองจาก ปัจจุบนัเป็นสังคมแบบ Social Network ในการเขา้ถึงกลุ่ม
ลูกคา้และการกระจายขอ้มูลข่าวสารของผลิตภณัฑ ์ทางส่ือทางออนไลน์จึงมีความส าคญัมาก 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
1) เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือของฝากสินคา้บริโภค ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา จึงควรท าการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ควบคู่ไปกบัการแจกแบบสอบถาม เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเฉพาะเจาะจง 
รวมถึงเน้ือหาขอ้มูลท่ีเป็นเชิงลึกมากข้ึน ซ่ึงสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางการปรับปรุง
แกไ้ข  ในการวางแผนทางการตลาด ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัไดอ้ยา่งสูงสุด 

2) ควรศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของฝาก 
สินคา้บริโภค ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดในการ
รองรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
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บทคดัย่อ  
การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาระบบและคุณภาพบริการของพนักงาน

ธนาคารออมสินสาขาฉะเชิงเทรา และเพ่ือศึกษาแนวทางในการแกปั้ญหาระบบและคุณภาพบริการ ดว้ยวิธีการเก็บ
ขอ้มูลดว้ยการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากแบบสอบถาม  และขอ้มูลทุติยภูมิจากขอ้มูลบริบทของพ้ืนท่ีสาขา เอกสาร
งานวิจยั บทวิเคราะห์เก่ียวกบัการเกิดปัญหาและแนวทางการแกไ้ขระบบและคุณภาพบริการของธนาคารออมสิน และ
การวิเคราะห์เน้ือหา ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุดว้ยผงัสาเหตุและผล ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มตวัอย่างมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของธนาคาร อยู่ในระดบัปานนกลาง และความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการของ
ธนาคาร ทั้ง 5 ดา้น อยู่ในระดบัปานกลาง เช่นกนั โดยดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ และการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ 
เป็นตวัแปรท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  2) 
สาเหตุของปัญหาพบว่าเกิดจากสาเหตุหลกั 5 ประการ คือ มาจากพนักงาน อุปกรณ์อ านวยความสะดวก การบริหาร
จดัการท่ีสนับสนุนการปฏิบติังาน กระบวนการ และบรรยากาศการท างาน และ 3) แนวทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา 
คือ คือ การวางแผนพฒันาทรัพยากรบุคล ให้พนกังานตระหนกัถึงคุณภาพการให้บริการ ในดา้นการให้ความมัน่ใจแก่
ลูกค้า และการเข้าใจและรู้จักลูกค้า โดยธนาคารต้องมีการจดัการแบ่งหน้าท่ีของพนักงานจากขอ้มูลคุณสมบติัท่ี
เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ี การมอบอ านาจในการท างาน การฝึกอบรม เพ่ือเปล่ียนแปลงทศันคติในการให้บริการแก่
ลูกค้า การจัดกิจกรรมการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร เพ่ือสนับสนุนและจูงใจพนักงาน การส่ือสารและการ
ประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์ร 
ค าส าคญั :  คุณภาพบริการ, ความพึงพอใจต่อการให้บริการ, ธนาคารออมสิน 
 
1. บทน า 

ในปัจจุบนัสถาบนัการเงินต่าง ๆ มีการแข่งขนักนัสูง โดยไดน้ ากลยทุธ์และเทคนิคต่างๆ มาใชเ้พ่ือกา้วสู่การ
เป็นผูน้ าทางธุรกิจ และสร้างความไดเ้ปรียบในตลาดการแข่งขนัระหว่างสถาบนัการเงินต่างๆ โดยน าเอาหลกัการ
ตลาด หลกัการให้บริการเขา้มาเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการบริหารการจดัการ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนไปตามสภาวะการแข่งขนัระหว่างธนาคารท่ีทั้งการแข่งขนัในดา้นการบริการและผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ จากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีท าให้ธนาคารต่างๆ ตอ้งมีการปรับปรุงพฒันาทั้งดา้นการให้บริการ
และผลิตภณัฑใ์ห้มีความทนัสมยัและหลากหลาย เพ่ือเป็นผูน้ าดา้นการเงินและเป็นธนาคารอนัดบัหน่ึง 
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การน ากลยทุธ์การตลาดภายในมาใชใ้นองคก์รธุรกิจ คือการสร้างแนวคิดในการบริหารทั้งทรัพยากรมนุษยท่ี์
เป็นการปฏิบติัต่อพนกังานภายในองคก์รเหมือนกบัลูกคา้ และพิจารณางานในองคก์รเหมือนผลิตภณัฑ ์ดงันั้น การน า
แนวคิดเร่ืองการตลาดภายใน จึงเร่ิมจากการออกแบบงาน การก าหนดลกัษณะงาน การสรรหาพนกังาน การ คดัเลือก 
การจ่ายค่าตอบแทน และยกยอ่ง ให้เกียรติพนกังาน เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กบัพนกังาน อนัจะเป็นผลให้พนักงาน
เกิดความพึงพอใจและเป็นผลให้พนกังานอยู่ในองคก์รไดน้านข้ึน  มีผลการปฏิบติังานและผลผลิตขององคก์รเพ่ิมข้ึน 
อนัจะน าไปสู่การสร้างคุณค่าของการบริการ หรือบริการท่ีมีคุณภาพ ผลท่ีติดตามคือ ความพึงพอใจของลูกคา้และท า
ให้เกิดผลกบัองคก์รในดา้นดี คือ รายไดเ้พ่ิมข้ึนกบัมีผลก าไรเพ่ิมข้ึน (สิฏฐากร ชูทรัพย,์ 2555) 

ธนาคารออมสิน มีทิศทางและนโยบายการด าเนินงานของธนาคารออมสินในปี  2558-2562 คือไดก้  าหนด
ค่านิยมองค์กร (Core Value) ท่ีมีความเช่ือมโยงกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และยุทธศาสตร์ของธนาคาร  เพ่ือถ่ายทอดสู่
ขั้นตอนการน าไปปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร คือ รับผดิชอบต่อสังคม (Social Responsibility) อุทิศตนเพ่ือองคก์ร 
(Allegiance) ยนืหยดัในความถูกตอ้ง (Virtue) และสู่ความเป็นเลิศในทุกดา้น (Excellence) ซ่ึงจากผลการประเมินการ
ปฏิบติังานของพนกังานในส่วนบริการลูกคา้ ธนาคารออมสินสาขาฉะเชิงเทรา ระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 
2561 พบว่า มีการบนัทึกขอ้มูลส่วนตวัลูกคา้ผดิพลาด ร้อยละ 85.80 การบนัทึกรายการฝากถอนให้ลูกคา้ผดิพลาด ร้อย
ละ 8.64 และการเปิดบญัชีให้ลูกคา้ผดิประเภท ร้อยละ 5.56 ซ่ึงขอ้ผดิพลาดเหล่าน้ี แมว้่าจะมีผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง
ประจ าวนัดูแลแกไ้ขแลว้ก็ตาม แต่ในระหว่างวนันั้นเม่ือลูกคา้เป็นผูพ้บขอ้ผิดพลาดนั้นเอง และพบขอ้ผิดพลาดนั้ น
บ่อยคร้ังข้ึน จะท าให้ความเช่ือมัน่ของลูกค้าท่ีมีต่อธนาคารลดลงและส่งผลให้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจดัการ
บุคลากรท่ีดีของธนาคารออมสินลดลงไปดว้ย โดยดา้นการให้บริการของธนาคารนั้นมีความส าคญัเป็นอย่างมากต่อ
การด าเนินงานของธนาคาร หากธนาคารออมสินมีคุณภาพการให้บริการท่ีลดลง จากปัญหาขอ้ผดิพลาดดงัขา้งตน้ อาจ
มีท าให้เกิดผลกระทบต่อธนาคารออมสินสาขาฉะเชิงเทรา คือ ลูกคา้จะเกิดทศันคติท่ีไม่ดีต่อการให้บริการ ลูกคา้ไม่
เช่ือมัน่ในการท างานของพนกังาน ท าให้ธนาคารเสียช่ือเสียงจากการบอกต่อของลูกคา้ ลูกคา้ใหม่ไม่เช่ือมัน่ท่ีจะเขา้มา
ใชบ้ริการ เสียฐานลูกคา้เดิม ทั้งน้ีจะเกิดผลกระทบต่อธนาคารคือ ท าให้ธนาคารออมสินสูญเสียรายได ้ เพราะลูกคา้ไม่
เขา้มาใชบ้ริการ พนกังานไม่สามารถเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ได ้ดงันั้น ผูศึ้กษาจึง
มีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการแกปั้ญหาระบบและคุณภาพบริการของพนกังานธนาคารออมสินสาขาฉะเชิงเทรา เพ่ือ
น าผลการศึกษาไปใช้เป็นขอ้มูล ส าหรับการแกปั้ญหาและการเสริมสร้างพฒันาระบบบริการและการจดัการของ
ธนาคารออมสินสาขาฉะเชิงเทรา ให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ลดขอ้ผดิพลาดในการท างานประจ าวนั และเหมาะสม
กบัความตอ้งการของพนกังานรวมถึงประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององคก์รให้บรรลุความส าเร็จต่อไป 

 
2. แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ 
การบริการ (Service) หมายถึง สินคา้ท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรม ไม่สามารถจบัตอ้งไดเ้หมือนสินคา้ และ

สามารถรับรู้ได ้โดยสินคา้ท่ีไม่มีตวัตนนั้น จะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ จนน าไปสู่ความพึงพอใจ
ได ้ในยคุแห่งการแข่งขนั คุณภาพการให้บริการ เป็นหัวใจส าคญัอยา่งยิง่ท่ีธนาคารทุกระดบัตอ้งให้ความส าคญัทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบติั  ซ่ึง  Parasuraman, Ziethaml, & Berry (2013) ได้สร้างเคร่ืองมือท่ีเป็นมาตรฐานวดั
คุณภาพบริการ ท่ีเป็นท่ีนิยมใช้ จ าแนกออกเป็นองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
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(Tangibles) 2. ความเช่ือมัน่ไวว้างใจได ้(Reliability) 3) การตอบสนองลูกคา้ (Responsive) 4) การให้ความมัน่ใจแก่
ลูกคา้ (Assurance) และ 5) การเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ (Empathy) เพ่ือใชใ้นการวดัคุณภาพการบริการของธุรกิจ เน่ืองจาก
การให้บริการท่ีดีเยีย่มและมีการบอกต่อ จะส่งผลต่อจ านวนลูกคา้หรือบุคคลท่ีเขา้มาใชบ้ริการของธนาคาร 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
การจดัการเชิงกลยทุธ์เป็นการน าวิธีการหรือแนวทางในการด าเนินงานท่ีไดม้าคิดคน้ประยกุต์ใชใ้นการ

ด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ท าให้เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดยหลกัการของการจดัการเชิงกลยุทธ์ช่วย
ให้ผูบ้ริหารสามารถประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรม  ทางธุรกิจให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพ คือ 1) ก าหนดทิศทางขององค์กร (Set Direction) 2) สร้างความสอดคลอ้งในการปฏิบติั (Harmony) 3) 
สร้างความพร้อมให้แก่องค์กร (Provide Readiness) และ 4) สร้างประสิทธิภาพในการแข่งขนั (Improve Competitive 
Efficiency) (จินตนา บุญบงการ และ ณฎัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2549)   

2.3 แนวคิดการวิเคราะห์สาเหตุดว้ยผงัสาเหตุและผล 
การวิเคราะห์สาเหตุดว้ยผงัสาเหตุและผลหรือผงักา้งปลา เป็นแผนภูมิมีลกัษณะคลา้ยปลาท่ีเหลือแต่กา้ง 

โดยมุ่งเน้นผงัวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุอย่างเป็นระบบ แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหา กบัสาเหตุ
ทั้งหมดท่ีเป็นไปไดอ้าจก่อให้เกิดปัญหา การก าหนดปัจจยัผงัสาเหตุและผลสามารถท่ีจะก าหนดกลุ่มปัจจยัอะไรก็ได ้
แต่ตอ้งมีขอ้มูลเบ้ืองตน้และมัน่ใจว่ากลุ่มท่ีก าหนดไวเ้ป็นปัจจยันั้นสามารถท่ีจะช่วยให้แยกแยะและก าหนดสาเหตุ
ต่างๆ ไดอ้ยา่งเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล  

ธนาคารออมสินเป็นสถาบนัการเงินซ่ึงจดัอยู่ในกลุ่มธุรกิจบริการ ผูศึ้กษาจึงปรับก าหนดปัจจยัผงัสาเหตุและ
ผลเพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาระบบและคุณภาพบริการ ดงัน้ี 

M - Man หมายถึง พนกังาน หรือผูป้ฏิบติังาน         
M - Machine หมายถึง  เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก         
M - Management หมายถึง  การบริหารจดัการท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังาน         
M - Method หมายถึง กระบวนการท างาน         
E - Environment หมายถึง บรรยากาศการท างาน ทั้งดา้นกายภาพและทางดา้นจิตใจ 
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กรอบแนวคิด  
ตวัแปรตน้  ตวัแปรตาม 

  
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

3. วธิีการศึกษา 
ประชากร 
ประชากร คือลูกค้าของธนาคารออมสิน สาขาฉะเชิงเทรา ท่ีเข้ามาใช้บริการท่ีธนาคารออมสิน  สาขา

ฉะเชิงเทรา ระหว่างวนัท่ี 1-31 มีนาคม 2562 
กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอย่าง คือ คือ ลูกคา้ของธนาคารออมสิน สาขาฉะเชิงเทรา โดยใชเ้กณฑ์ในการก าหนดจ านวนกลุ่ม

ตวัอยา่งจากสูตรการค านวณแบบไม่ทราบประชากร ดว้ยวิธีวิลเล่ียม เกมเมล โครแครน (William Gemmell Cochran, 
1977) จ านวน 400 คน 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ แบบสอบถาม  ท่ีเก็บรวมรวมขอ้มูล

กบักลุ่มตวัอยา่ง และการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัพนกังานธนาคารออมสิน จ านวน 7 คน ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
การวิเคราะห์เน้ือหาท่ีไดจ้ากผลการศึกษา โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุดว้ยผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect 
Diagram)  
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การวิเคราะห์ขอ้มูล 
วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยใช้ดว้ยสถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) และการวิเคราะห์เน้ือหาจากจากการสัมภาษณ์ และงานวิจัย ทฤษฎี 
เอกสาร คู่มือต่างๆ รายงานและบทวิเคราะห์เก่ียวกบัการแกไ้ขระบบและคุณภาพบริการ 

 

4. ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 63.20) อาย ุ31-40 ปี (ร้อยละ 56.50) ระดบั

การศึกษา คือ ปริญญาตรี (ร้อยละ 72.00) อาชีพ พนักงานของรัฐ   (ร้อยละ 34.00) และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000–
20,000 บาท (ร้อยละ 46.00)  

ระดบัความพึงพอใจต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาฉะเชิงเทรา อยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.98 และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสินสาขาฉะเชิงเทรา ทั้ง  5 ดา้น อยู่
ในระดับปานกลาง เช่นกัน โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียมากไปน้อย ดังน้ี  อันดับแรก คือ การให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ 
(Assurance) รองลงมา คือ การตอบสนองลูกค้า (Responsive) การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Empathy) ความเช่ือมั่น
ไวว้างใจได ้(Reliability) และอนัดบัสุดทา้ย คือ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)  (ดงัภาพท่ี 2)   

 

 
 

ภาพท่ี 2  ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการให้บริการของธนาคารออมสินสาขาฉะเชิงเทรา 
 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
ธนาคารออมสิน สาขาฉะเชิงเทรา ดว้ยการวิเคราะห์ดว้ยสมการการถดถอยพหุคูณ พบว่า การให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ 
(Assurance) และการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ (Empathy) เป็นตวัแปรท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของธนาคาร
ออมสิน สาขาฉะเชิงเทรา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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ผลการศึกษาสาเหตุของปัญหาระบบและคุณภาพบริการของพนกังานธนาคารออมสินสาขาฉะเชิงเทรา พบ
สาเหตุหลกั 5 ประการ คือ มาจากพนกังาน อุปกรณ์อ านวยความสะดวก การบริหารจดัการท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังาน 
กระบวนการ และบรรยากาศการท างาน (ดงัภาพท่ี 3) โดยสาเหตุหลกัท่ีมาจากพนักงาน ไดแ้ก่ มีจ  านวนพนักงานไม่
เพียงพอต่อการให้บริการ พนกังานท่ีบรรจุใหม่ ยงัขาดความช านาญในงานท่ีท า ยงัไม่สามารถท างานไดต้ามเป้าหมาย 
พนักงานบางส่วนขาดความพร้อมในการท างาน พนักงานเดิม มีงานประจ าในหน้าท่ี ไม่สามารถสอนงานให้แก่
พนกังานใหม่ไดเ้ต็มเวลา สาเหตุจากกระบวนการท างาน เก่ียวกบัการส่ือสารในการท างาน ไดรั้บขอ้มูลท่ีคลาดเคล่ือน  
สาเหตุมาจากอุปกรณ์ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกท่ีน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยแต่ความช านาญของพนักงานในการใช้
เทคโนโลยีท่ีน ามาช่วยงานต่างกนั และสาเหตุจากบรรยากาศในการท างาน เม่ือมีการตรวจสอบการท างาน และพบ
ขอ้ผิดพลาดเป็นรายบุคคลบ่อย ๆ  ท  าให้พนักงานขาดความเช่ือมัน่ในการท างาน พนักงานเม่ือพบแรงกดดนัจากการ
ท างาน ระยะเวลาในกรท างานมีจ ากดั  ปัญหาช่องว่างระหว่างวยั ท าให้เกิดปัญหาในการท างาน 

 

 
ภาพท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์สาเหตุดว้ยผงัสาเหตุและผล 

 
5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 
ผลการประเมินสภาพแวดลอ้มของธนาคารออมสิน สาขาฉะเชิงเทรา ตามตวัแบบ SWOT Analysis  สามารถ

สรุปไดว้่า 
จุดแข็ง (S: Strength) คือ ธนาคารออมสินเป็นรัฐวิสาหกิจ มีความมัน่คง มีภาพลกัษณ์องคก์รท่ีดี ผลิตภณัฑ์

การบริการท่ีหลากหลายเหมาะกับทุกวยั  มีนโยบายท่ีให้ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากร   มีการด าเนินงานเพ่ือ
พฒันาความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง และลูกคา้ส่วนใหญ่ยงั มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของธนาคารออมสินในระดบัมาก 

จุดอ่อน (W: Weakness) คือ พนกังานไม่เพียงพอต่อการให้บริการ พนกังานท่ีบรรจุใหม่ ยงัขาดความช านาญ
ในงานท่ีท า อุปกรณ์อ านวยความสะดวก ท่ีมีขั้นตอนในการซ่อมและเบิกใชท่ี้ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินงานท่ีไม่
ทนัต่อการให้บริการ การบริหารจดัการท่ีสนับสนุนการปฏิบติังาน ท่ีตอ้งการช่วยเหลือการท างาน โดยมีการประเมิน
การท างาน แต่เม่ือพบขอ้ผิดพลาดบ่อย ท าให้พนักงานขาดความมัน่ใจ กระบวนการท างาน (Method) มีการส่ือสารท่ี
ไม่ชัดเจนและมีข้อผิดพลาดบรรยากาศในการท างาน (Environment) จากท่ีมีการบริหารจัดการท่ีสนับสนุนการ
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ปฏิบติังาน (Management) แต่ท าให้พนกังานเกิดความอึดอดั และการเผยแพร่ข่าวสารการให้บริการของธนาคารยงัไม่
เพียงพอ บางคร้ังเกิดความล่าชา้ 

โอกาส (O: Opportunity) คือ นโยบายของรัฐบาลท่ีสนับสนุนธนาคารออมสินให้เป็นช่องทางในการ
ด าเนินงานพฒันาการลงทุน การขยายฐานลูกคา้ดา้นสินเช่ือ ท าให้สามารถเช่ือมโยงไปสู่บริการประเภทอ่ืนๆ ของ
ธนาคารออมสินได ้และ ความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ีท าให้เป็นโอกาสในการพฒันาการให้บริการ 

อุปสรรค (T: Threat) คือ การเปล่ียนแปลงของนโยบายของรัฐบาล การแข่งขนัของธนาคารในพ้ืนท่ี 1 และ
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

เม่ือน าข้อมูลมาจัดความสัมพันธ์ด้วยโดยใช้  TOWS Matrix จึงได้แนวทางก าหนดกลยุทธ์  (Strategy 
Formulation) ดงัน้ี 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) จากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดแข็งและโอกาสมา
พิจารณาร่วมกนั เพ่ือท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยทุธ์ในเชิงรุก โดยใชก้ลยุทธ์การฝึกอบรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในหนา้ท่ี
การให้บริการควบคู่ไปกบัพฒันาทกัษะในการให้บริการ การจดักิจกรรมการสนับสนุนการท างานของพนกังาน และ 
การส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์ร  

กลยุทธ์เชิงแกไ้ข (WO Strategy) จากการน าขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาสมา
พิจารณาร่วมกนั เพ่ือท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข  โดยใชก้ลยุทธ์การจดัการแบ่งหน้าท่ีของพนักงาน
ภายในองคก์ร และการฝึกอบรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในหนา้ท่ีการให้บริการควบคู่ไปกบัพฒันาทกัษะในการให้บริการ 

กลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) จากการน าขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดแข็งและอุปสรรคมา
พิจารณาเพ่ือท่ีจะน ามาก าหนดกลยุทธ์ในเชิงป้องกนั  โดยใช ้การวางแผนพฒันาทรัพยากรบุคล โดยใชแ้นวคิดทาง
การตลาดภายในยึดถือพนักงานขององคก์รเป็นลูกคา้ภายใน (Internal Customer) และการสร้างวฒันธรรมองค์กร ท า
ให้พนักงานมีจิตส านึกในการให้บริการและมีการประยกุต์ใชท้รัพยากรขององค์กรไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสมใน
การให้บริการลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) จากการน าขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดอ่อนและอุปสรรคมา
พิจารณาร่วมกนั เพ่ือท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรับ โดยใชก้ลยุทธ์ทั้งการอบรมเพ่ือให้ความรู้และพัฒนา
ทกัษะพนักงาน  การจดักิจกรรมการสนับสนุนการท างานของพนักงาน และ การส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์
ภายในองคก์ร 

ผลการศึกษาถึงแนวทางในการแก้ปัญหาระบบและคุณภาพบริการของพนักงานธนาคารออมสินสาขา
ฉะเชิงเทรา จากการวิเคราะห์ตามตวัแบบสวอ็ท (SWOT Analysis) เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ (Strategy Formulation) โดยใช ้
TOWS Matrix และผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม พบว่า การให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ (Assurance) และการเขา้ใจ
และรู้จกัลูกคา้ (Empathy) เป็นตวัแปรท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาฉะเชิงเทรา 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ผูศึ้กษาจึงเสนอแนวทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาระบบและคุณภาพบริการของ
พนกังานธนาคารออมสินสาขาฉะเชิงเทรา โดยใชแ้นวทางจากกลยทุธ์ท่ีก  าหนดแลว้ 3 ระดบั คือ 

แนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy) 
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ความคิดเห็นของลูกคา้เก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน

สาขาฉะเชิงเทรา ในทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านั้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
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(Tangibles) มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด และดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ (Assurance) ท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการให้ขอ้มูลการ
ใชบ้ริการดว้ยความความแม่นย  าเช่ือถือได้ การแจง้ถึงรายละเอียดขั้นตอนการเขา้รับบริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลพบสาเหตุหลกัของปัญหามาจากส่วนของ กระบวนการท างาน (Method) เก่ียวกบัการส่ือสารในการ
ท างาน ไดรั้บขอ้มูลท่ีคลาดเคล่ือน  การเขา้ใจไม่ตรงกนั ซ่ึงอาจเกิดจากการตีความของแต่ละบุคคล หัวหนา้งานคิดว่า
พนักงานรู้งานอยู่แล้ว การไม่คุยกันเพราะคิดว่าต่างคนต่างรู้อยู่แล้ว  อันส่งผลต่อบรรยากาศในการท างาน 
(Environment) ในดา้นจิตใจของพนกังานท่ีมีขอ้ผดิพลาดเป็นรายบุคคลบ่อย ๆ ท าให้พนกังานขาดความเช่ือมัน่ในการ
ท างาน ทั้งน้ีสาเหตุขา้งตน้มีความเก่ียวขอ้งกบั การบริหารจดัการท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังาน (Management) ดงันั้นการ
ก าหนดแนวทางเลือกการแกไ้ขปัญหาควรท าในระดบัองคก์ร คือ  

1. ใชแ้นวคิดทางการตลาดภายในยึดถือพนักงานขององคก์รเป็นลูกคา้ภายใน (Internal Customer) มาใช้
ในการบริหารงานบุคคล  ได้แก่ การวางแผนพฒันาทรัพยากรบุคล ตั้ งแต่ การสรรหา การคัดเลือก การวางแผน
ก าลงัคน รายละเอียดของการจ่ายผลตอบแทน การใชแ้นวคิดน้ีมาใชใ้นการเสริมสร้างก าลงัใจในการท างานให้แก่
พนักงาน ท าให้เกิดการจูงใจพนักงานให้พอใจในงาน อนัจะน าไปสู่การพฒันาการท างานให้มีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน  
องค์กรธุรกิจใดมีลูกคา้ภายในหรือพนักงานมีคุณภาพ ก็จะสามารถดึงดูดใจลูกคา้ภายนอกให้เขา้มาใชบ้ริการ หรือ
กลบัมาใชบ้ริการอีก 

2. ใชแ้นวคิดทางการตลาดภายในการสร้างวฒันธรรมองคก์ร ซ่ึงผูบ้ริหารสามารถสนับสนุนการท างานได้
โดยท าให้พนักงานขององค์กรธุรกิจมีจิตส านึกในการให้บริการและมีการประยุกต์ใชท้รัพยากรขององคก์รไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสมในการให้บริการลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

แนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้กลยุทธ์ระดับธุรกจิ (Business Strategy) 
เป็นการก าหนดกลยทุธ์ในระดบัท่ียอ่ยลงมา หรือเรียกกลยทุธ์ในระดบัน้ีว่ากลยทุธ์การแข่งขนั (Competitive 

Strategy) ท่ีมุ่งพฒันาองค์กร ซ่ึงน าขอ้มูลมาจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ความคิดเห็นของลูกคา้เก่ียวกบัคุณภาพ
การให้บริการของธนาคารออมสินสาขาฉะเชิงเทรา ในดา้นการตอบสนองลูกคา้ (Responsive) อยูใ่นระดบัปานกลาง
เท่านั้น โดยลูกคา้มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความรวดเร็ว ฉบัไว ความรู้ และความพร้อมในการให้บริการของพนกังานใน
การให้บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบสาเหตุหลักของปัญหามาจากส่วนของพนักงาน (Man) 
ไดแ้ก่ มีจ  านวนพนักงานไม่เพียงพอต่อการให้บริการ พนักงานท่ีบรรจุใหม่ ยงัขาดความช านาญในงานท่ีท า ยงัไม่
สามารถท างานไดต้ามเป้าหมาย พนกังานบางส่วนขาดความพร้อมในการท างาน พนกังานเดิม มีงานประจ าในหน้าท่ี 
ไม่สามารถสอนงานให้แก่พนกังานใหม่ไดเ้ต็มเวลา ดงันั้นการก าหนดกลยทุธ์ในการแกไ้ขปัญหาน้ีคือ    

1. การจดัการแบ่งหนา้ท่ีของพนักงานภายในองคก์ร โดยอาศยัขอ้มูลจากบุคลากรขององคก์รเองเป็นผูใ้ห้
ขอ้มูลกบัผูบ้ริหารองค์กรในการก าหนดบทบาท และหน้าท่ีของพนักงานในองค์กร หรือการก าหนดขอ้มูลภายในท่ี
สามารถท าให้พนกังานท่ีมี คุณสมบติัเหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ี  

2. มอบอ านาจให้กบัพนักงาน การมอบอ านาจให้กบัพนักงาน (Empowerment) หมายถึงการเพ่ิมอ านาจ
และให้อิสระในการท างานแก่พนักงานมากข้ึน โดยการมอบอ านาจในการท างานและพนักงานตอ้งไดรั้บการมอบ
อ านาจเพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการท างาน สามารถให้บริการลูกคา้ไดส้ะดวก รวดเร็ว และถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 
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แนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้กลยุทธ์ระดับปฏบิัตกิาร (Operational Strategy) 
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ความคิดเห็นของลูกคา้เก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสินสาขา

ฉะเชิงเทรา ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ (Assurance) พบว่าพนกังานให้ขอ้มูลการใชบ้ริการดว้ยความความแม่นย  า
เช่ือถือได ้การแจง้ถึงรายละเอียดขั้นตอนการเขา้รับบริการ อยู่ในระดบัปานกลาง และดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ 
(Empathy) ความเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้และความ ยิม้แยม้แจ่มใสในการให้บริการของพนกังานอยูใ่นระดบั
ปานกลาง เช่นกนั ดงันั้นจึงมีแนวทางเลือกการแกไ้ขปัญหา คือ  

1. การฝึกอบรม เพ่ือเปล่ียนแปลงทศันคติในการให้บริการแก่ลูกคา้ ให้การอบรมเพ่ือจูงใจให้เกิดจิตส านึก
ในการให้บริการแก่ลูกคา้ การฝึกอบรมเพ่ือจูงใจพนักงานในการ  สร้างจิตส านึกในหน้าท่ีการให้บริการควบคู่ไปกบั
จิตส านึกในการสร้างและพฒันาทกัษะในการ ให้บริการในดา้นต่างๆ เช่นการส่ือสาร หรือทกัษะอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับ
การให้บริการ  

2. การจดักิจกรรมการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร เพ่ือสนับสนุนและจูงใจพนักงาน ดว้ยการ  จดักิจกรรม
สนับสนุนการท างานของพนักงานในองคก์ร การสอนงาน การส่ือสารและการประสานงาน  การจดักิจกรรมอ านวย
ความสะดวกให้กบัพนักงาน การจดักิจกรรมสนับสนุนของฝ่ายบริหารจะจูงใจให้  พนักงานในองค์กรมีความรู้สึก
พอใจและรับรู้ถึงสภาพการท างานท่ีเอ้ือต่อการให้บริการลูกคา้  

3. การส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์ภายในองค์กร กิจกรรมการส่ือสารและการ ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร 
ขอ้มูล นโยบายและขอ้ร้องเรียนต่างๆ ของพนกังานในองคก์รผา่นเคร่ืองมือ หลายๆ อยา่ง เพ่ือพนกังานในองคก์รเกิด
ความเขา้ใจและน าไปสู่การปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ลด ปัญหาการผดิพลาดในการท างานและลดปัญหาความขดัแยง้
ภายในองคก์ร  
 

ขอ้ดีและขอ้เสียแต่ละแนวทางเลือก 
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหาสาเหตุหาแนวทางการแกปั้ญหาระบบและคุณภาพบริการของพนักงาน

ธนาคารออมสินสาขาฉะเชิงเทรา และไดก้  าหนดแนวทางเลือกการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงสามารถน ามาถึงขอ้ดีและขอ้เสียแต่
ละแนวทางเลือก ไดด้งัน้ี  
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ตารางที ่1   ขอ้ดีและขอ้เสียแต่ละแนวทางเลือก 
แนวทางเลือก ข้อดี ข้อเสีย 

กลยทุธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy) 
1. การวางแผนพฒันาทรัพยากรบุคล โดยใชแ้นวคิด

ทางการตลาดภายในยดึถือพนกังานขององคก์รเป็นลูกคา้
ภายใน (Internal Customer) เพ่ือการเสริมสร้างก าลงัใจใน
การท างานให้แก่พนกังาน ท าให้เกิดการจูงใจพนกังานให้
พอใจในงาน 

- เป็นการแกไ้ขปัญหาใน
ระยะยาว 

- แนวทางการแกไ้ข
เป็นไปในแนวทาง
เดียวกนั 
 

- ใชร้ะยะเวลา
นาน 

- อาจเกิดการไม่
ยอมรับความ
เปล่ียนแปลง 

กลยทุธ์ระดับธุรกจิ (Business Strategy) 
2. การจดัการแบ่งหนา้ท่ีของพนกังานภายในองคก์ร 

ก าหนดขอ้มูลภายในท่ีสามารถท าให้พนกังานท่ีมี 
คุณสมบติัเหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ี  

- เกิดการเปล่ียนแปลง
แกไ้ข 

- เกิดการประสานงาน 
การท างานร่วมกนั 

- อาจเกิดการไม่
ยอมรับความ
เปล่ียนแปลง 

3. การมอบอ านาจให้กบัพนกังาน  เป็นการเพ่ิม
อ านาจและให้อิสระในการท างานแก่พนกังานมากข้ึน 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการท างาน 

- รู้บทบาทหนา้ท่ี 
ของกนัและกนั 

- ลดภาระงาน  
ไม่ท างานซ ้าซอ้น 

 

กลยทุธ์ระดับปฏบิัติการ (Operational Strategy) 
4. การฝึกอบรม เพ่ือสร้างจิตส านึกในหนา้ท่ีการ

ให้บริการควบคู่ไปกบัพฒันาทกัษะในการ ให้บริการใน
ดา้นต่างๆ เช่นการส่ือสาร หรือทกัษะอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับ
การให้บริการ  

5. การจดักิจกรรมการสนบัสนุนการท างานของ
พนกังาน เพ่ือให้พนกังานพอใจและรับรู้ถึงสภาพการ
ท างานท่ีเอ้ือต่อการให้บริการลูกคา้  

6. การส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์ร 
เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจและน าไปสู่การปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ลดปัญหาการผดิพลาดในการท างานและลดปัญหา
ความขดัแยง้ภายในองคก์ร  

- แกไ้ขไดต้รงกบัปัญหา
ในทนัที 

- เกิดการเปล่ียนแปลงท่ี
ตวับุคคล 

- รักษาลูกคา้เดิม 
- สร้างความสัมพนัธ์อนั

ดีต่อลูกคา้ 
- ลดโอกาสสูญเสียส่วน

แบ่งทางการตลาด 
- ลดขอ้ร้องเรียนในการ

ให้บริการของธนาคาร 
- เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีใน

การให้บริการ 

- อาจใช้
งบประมาณมาก 

- หากลูกคา้ไดรั้บ
การให้บริการ 
ท่ีไม่ตรง 
ตามความ
คาดหวงัอาจเกิด
ความไม่พอใจ
ได ้
-  

 
แผนปฏิบติัการ 

จากผลการศึกษาพบแนวทางในการแกปั้ญหาระบบและคุณภาพบริการของพนักงานธนาคารออมสินสาขา
ฉะเชิงเทรา สามารถน ามาท าเป็นแผนปฏิบติัการ (Action Plan) ไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่ 2 แผนปฏิบติัการแกปั้ญหาระบบและคุณภาพบริการของธนาคารออมสินสาขาฉะเชิงเทรา 

กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ 
ระยะ 
เวลา 

ช่วงเวลา 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1. วางแผนการด าเนินการของ 
กลยทุธ์ท่ีเลือก  

ผูก้ารเขต 
และหัวหนา้งาน 

1 เดือน     

2. ก าหนดเป้าหมาย ขอบเขต  
หนา้ท่ีการปฏิบติังาน 

ผูก้ารเขต 
และหัวหนา้งาน 

1 เดือน     

3. ก าหนดรายละเอียดของการด าเนินงาน 
เป้าหมายและแผนการปฎิบติั 

ผูก้ารเขต 
และหัวหนา้งาน 

1 เดือน     

4. จดัท าเอกสารแนะแนวทางการปฏิบติังาน ผูก้ารเขต 
และหัวหนา้งาน 

1 เดือน     

5. ช้ีแจง และให้การอบรมพนกังานในส่วน
ของการให้บริการและการจูงใจในการ
ท างาน 

หัวหนา้งาน 2 เดือน     

6. ติดตามผลการด าเนินงาน  หัวหนา้งาน 10 เดือน     

 
แผนส ารอง 
ในกรณีท่ีสถานการณ์หรือการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบติัการ จึงก าหนดแผนส ารองในกรณีท่ีอาจ

เกิดเหตุท่ีเป็นผลในเชิงลบ ดงัน้ี 
 

ตารางที ่ 3 แผนส ารองการแกปั้ญหาระบบและคุณภาพบริการของธนาคารออมสินสาขาฉะเชิงเทรา 
สถานการณ์ความเส่ียง แผนฉุกเฉิน / แผนส ารอง 

1. ความเส่ียงจากปัจจยัภายนอก 
 

- วิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ คู่แข่ง และแนวโนม้การ
ให้บริการธนาคาร เพ่ือปรับกลยทุธ์การให้บริการลูกคา้ท่ีทนัต่อ
เหตุการณ์ 

- ปรับแผนงานการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้อยา่งสมเหตุสมผล  

2. ความเส่ียงจากปัจจยัภายใน - ติดตามผลการท างานและพฒันาความสามารถของพนกังาน
อยา่งสม ่าเสมอ ใหอ้ยูใ่นมาตรฐานของการปฏิบติังาน 

- วางแผนอตัราก าลงัคนให้เหมาะสมกบัปริมาณงานและลูกคา้ 
ขอ้เสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา สามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนพฒันาพนกังาน โดยการวางแผนจดั

กิจกรรมการสนบัสนุนของฝ่ายบริหาร การอบรมเพ่ิมความรู้และทกัษะในการให้บริการแก่พนกังาน และการ
ประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์ร 
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2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป คือ ควรศึกษาประเมินสภาพแวดลอ้มทั้งในองคก์ร และธนาคาร
คู่แข่งเพ่ือคาดการณ์ว่า ลูกคา้จะมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด และมีการศึกษาต่อเน่ืองเพ่ือน าไปสู่การพฒันาคุณภาพ
บริการท่ีดีต่อไป 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัญหาหน้ีคา้งช าระ (NPLs) ของธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย ์และเพ่ือ

หาแนวทางการป้องกนัการเกิดปัญหาหน้ีคา้งช าระ (NPLs) ของธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย ์ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลดว้ย
การรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) และทุติยภูมิ (Secondary Data) มาวิเคราะห์หาหาแนวทางการป้องกนัการ
เกิดปัญหาโดยใชท้ฤษฎีกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ (Strategic Management Process) 

การศึกษาพบว่า 1) ปัญหาหน้ีคา้งช าระ (NPLs) ของธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย ์มาจากปัจจยัภายใน ปัจจยั
ภายนอก ปัจจยัภายในของลูกหน้ี และลกัษณะของกิจการ โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาหน้ีคา้งช าระ (NPLs) อนัดบัแรก 
คือ ดา้นลกัษณะของกิจการ รองลงมา คือ ปัจจยัภายนอกธนาคาร ปัจจยัภายในของลูกหน้ีและปัจจยัภายในธนาคาร 2) 
แนวทางการป้องกนั คือการให้ความส าคญัในการวิเคราะห์สินเช่ือมากยิ่งข้ึน มีระบบการติดตามและทวงหน้ีอย่าง
รัดกุมและมีการติดตามลูกคา้อยูเ่สมอ โดยมีแผนการปฏิบติัการคือ ก าหนดขอบเขต หนา้ท่ีการปฏิบติังาน รายละเอียด
ของแผน อบรมให้ความรู้ และติดตามผลการด าเนินงานตามแนวทางเลือก คือ การจดัแบ่งกลุ่มลูกคา้ การบริหารลูกคา้
สัมพนัธ์สร้างความแตกต่างในการให้บริการ สร้างความคุม้ค่าและเพ่ิมช่องทางการให้บริการ 3) ปัจจยัความส าเร็จ คือ 
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององค์กรท่ีดี  ทกัษะและความสามารถของพนักงานและทีมงาน การส่ือสารท่ีดีและ
วิธีการแกปั้ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และ 4) แผนส ารอง คือ ตอ้งมีการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทั้งภายในภายนอก
องค์กรเป็นระยะ การประเมินและพฒันาพนักงานให้อยู่ในมาตรฐานอย่างสม ่าเสมอ  และวางแผนอตัราก าลงัคนให้
เหมาะสม 
ค าส าคญั: : ปัญหาหน้ีคา้งช าระ(NPLs) , แนวทางการป้องกนัการเกิดปัญหาหน้ีคา้งช าระ(NPLs) ,ธนาคารออมสิน, 

 

ABSTRACT 
The objective of this research was to study non-performing loan (NPLs) problem of Government Savings 

Bank (Buriram Province) and the preventive action guidelines for non-performing loan (NPLs) problem of 
Government Savings Bank (Buriram Province). The research method was the collection and analysis of primary data 
and secondary data using Strategic Management Process theory to find the preventive action guidelines for non-
performing loan (NPLs) problem.  

The results of this research showed that: 1) non-performing loan (NPLs) problem of Government Savings 
Bank (Buriram Province) is caused by the nature of business, the external factors of the bank, the internal factors of 
debtors, and the internal factors of the bank respectively; 2) the preventive action guidelines for non-performing loan 
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(NPLs) problem were to focus more on banking credit analysis, cautious debt collection system, and regular follow-
up with customers, by creating operational plans specifying job responsibilities, scope of works, plan details, required 
training, and follow-up result on operational performance of customer classification, customer relationship 
management, service differentiation, worthiness build-up, and the addition of service channels; 3) the success factors 
were the accurate analysis of organizational environments, skills and abilities of employees and work teams, effective 
communication, and efficient problem solving; and 4) contingency plan must include regular analysis of 
organization’s internal and external situation, routine employee performance appraisal and development, and proper 
manpower planning. 
Keywords:  non-performing loan (NPLs) problem, preventive action guidelines for non-performing loan (NPLs) 
problem, Government Savings Bank  
 

1. บทน า 
ธนาคารออมสิน เป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ ซ่ึงมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบของสถาบนัการเงินท่ีมี

รัฐบาลเป็นประกนั อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงการคลงัและด าเนินธุรกิจภายใต ้พระราชบญัญติัธนาคาร
ออมสิน พ.ศ. 2489 การด าเนินงานของธนาคารออมสินท่ีผ่านมา ไดมี้การเปล่ียนแปลงและพฒันาระบบการบริหาร
และด าเนินงานในทุกดา้น ธนาคารมีการปรับองค์กรให้เขา้กบัสถานการณ์ โดยระดมทรัพยากรในทุกดา้น ทั้งดา้น
ภาพลกัษณ์ และรูปแบบการให้บริการท่ีทนัสมยัให้ครบวงจรยิ่งข้ึน เพ่ือรองรับการให้บริการท่ีสอดคลอ้งต่อความ
ตอ้งการครอบคลุมลูกคา้ทุกกลุ่ม ธนาคารออมสินมีการบริการหลากหลายประเภท ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์เงินฝาก เงินฝาก
กระแสรายวนั เผื่อเรียก และฝากประจ า ผลิตภณัฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ผลิตภณัฑ์บริการดา้นสลากออมสินและ
พนัธบตัร บริการดา้นสินเช่ือต่าง ๆ  โดยรัฐบาลไดมี้การสนบัสนุนให้ธนาคารออมสินเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา
และกระตุน้เศรษฐกิจฐานราก ดงันั้นธนาคารออมสินจึงมีส่วนในการกระจายสินเช่ือและมุ่งเนน้การ ส่งเสริมการสร้าง
รายไดไ้ปยงัส่วนภูมิภาคของประเทศ โดยการให้สินเช่ือโดยตรงแก่ประชาชน ทั้งสินเช่ือบุคคล สินเช่ือตามนโยบายรัฐ 
และสินเช่ือองคก์รชุมชน โดยมีวตัถุประสงคก์ารขอกูห้ลายประการ คือ เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ 
เพ่ือลงทุนประกอบอาชีพ ทดแทนการก่อหน้ีนอกระบบ เพ่ือปิดหน้ีนอกระบบ เพ่ือลงทุนในทรัพยสิ์นถาวร หรือเพ่ือ
ไถ่ถอนจ านอง จากสถาบนัการเงินอ่ืน  หรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นต่อการ
ด ารงชีพ หรือช าระหน้ีอ่ืนๆ สินเช่ือท่ีสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตวัเอง 
โดยให้สินเช่ือเพ่ือเป็นเงินทุนหรือ ใชใ้นการหมุนเวียนในการใชจ่้ายและช าระหน้ีต่างๆ เป็นตน้  (ธนาคารออมสิน, 
2560) 

โอกาสดา้นสินเช่ือของธนาคารออมสินมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง จึงจ าเป็นต้องมีกลยุทธ์เพ่ือเร่งขยาย
สินเช่ือ และพฒันาองคก์รให้เติมโตอยา่งมัน่คงการพิจารณาให้สินเช่ือ ตอ้งมีการวิเคราะห์พิจารณาถึงความเส่ียงหรือ
โอกาสท่ีจะไดรั้บการช าระคืนทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียว่ามีมากนอ้ยเพียงใด การวิเคราะห์สินเช่ือจึงมีความซับซอ้นมาก
ข้ึน  การท่ีจะพิจารณาโดยอาศยัความคุน้เคยหรือคุณสมบติัอยา่งกวา้งๆ ยอ่มไม่เพียงพอ  ธนาคารจึงจ าตอ้งใชก้ลยุทธ์
หลกัการวิเคราะห์สินเช่ือตามหลกัการสมยัใหม่เขา้ไปช่วย  เช่น หลกัการประเมินความ เสียงในการให้สินเช่ือ การ
วิเคราะห์ทางการเงิน (Financial statement analysis) เพ่ือป้องกนัความเสียงจากหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้หรือ NPL 
(Non-Performing Loan) (วชัระ ปิยะพงษ,์ 2561) 
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จากผลการด าเนินงานดา้นสินเช่ือของธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย ์ปี 2561  พบว่าลูกคา้สินเช่ือรายใหม่ของ
ธนาคารเร่ิมผิดนัดการช าระหน้ี มียอดคา้งช าระสูงข้ึน และท าให้ธนาคารมีปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ (NPLs) 
ตามมา และจากรายงานปริมาณหน้ีคา้งช าระของธนาคาร แสดงตวัเลขให้เห็นว่าในปี 2558 มีหน้ีคา้งช าระ 162.81 ลา้น
บาท ปี 2559 มีหน้ีค้างช าระ 296.36 ล้านบาท และปี 2560 มีหน้ีค้างช าระ 298.31 ล้านบาท เม่ือเทียบสัดส่วนกับ
เป้าหมายตามตวัช้ีวดั (KPI) แลว้ปริมาณหน้ีคา้งช าระมีแนวโน้มสูงข้ึน ทั้งน้ี ธนาคารไดมี้การติดตามทวงถามตาม
ขั้ นตอนของธนาคารรวมถึงการด าเนินคดีการค้างช าระหน้ีตามกฎหมาย ซ่ึงเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการสินเช่ือ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนระหว่างการด าเนินการ  

 

 
 

ภาพที ่1 ปริมาณหน้ีคา้งช าระของธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย ์ปี 2558-2560 
 
จากปริมาณหน้ีคา้งช าระของธนาคารท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึนดงัขา้งตน้ ดงันั้นเพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ให้เกิดการ

คา้งช าระหน้ีหรือให้มีการคา้งช าระหน้ีนอ้ยท่ีสุด และการอนุมติัสินเช่ือท่ีมีความรัดกุมมากยิง่ข้ึน ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาถึงสาเหตุและแนวทางการป้องกนัปัญหาหน้ีคา้งช าระ (NPLs) ของธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย ์ เพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับการบริหารสินเช่ือ และพฒันาการให้บริการสินเช่ือประเภทต่างๆ ของธนาคารอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
2.  แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

5.1 แนวคิดเก่ียวกบัหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้
สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(Non-Performing Loan: NPLs) คือการท่ีลูกหน้ีสินเช่ือของสถาบนัการเงินหรือ

ธนาคารพาณิชย ์ ผิดนัดช าระหน้ีและไม่สามารถจะช าระดอกเบ้ียและเงินตน้คืนในเวลาท่ีก าหนดให้สถาบนัการเงิน
เป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือนข้ึนไป นับตั้งแต่วนัท่ีพิจารณาอนุมติัจนถึงการเรียกเก็บหน้ี โดยการพิจารณาว่าลูกหน้ี
รายใด จะเป็น NPLs หรือไม่ให้พิจารณาดูเป็นรายบญัชีเงินกูใ้ห้นบัเฉพาะบญัชีท่ีผดินดัเกิน 3 เดือนข้ึนไปและธนาคาร
พาณิชยจ์ะตอ้งกนัเงินส ารองเป็นสินทรัพยจ์ัดชั้นสงสัยจะสูญร้อยละ 100 ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
ธนาคารพาณิชย ์
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 ตอ้งมีระเบียบวิธีควบคุมการปล่อย สินเช่ือท่ีมีคุณภาพเ พ่ือท่ีจะให้ NPLs อยู่ในเกณฑ์ท่ีต ่าเพ่ือท่ีจะไม่ให้
สูญเสียโอกาสทางการเงินท่ีน าไปกนัเป็นเงินส ารอง (ขนิษฐา ก.ศรีสุวรรณ, 2546) 

5.2  แนวคิดเก่ียวกบัสาเหตุของการคา้งช าระหน้ี 
ในการด าเนินงานของธนาคาร การคา้งช าระหน้ีของลูกหน้ีเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไดย้าก โดยสาเหตุของการคา้ง

ช าระหน้ีเกิดข้ึนไดจ้าก 2 ปัจจยัหลกั คือ เกิดจากปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้หากปัจจยัดงักล่าว
เปล่ียนแปลงยอ่มส่งผลกระทบต่อตวัลูกหน้ี  ไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล ค่านิยมและเทคโนโลย ี  หรือ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด  และเกิดจากปัจจยัภายใน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนภายในธนาคาร  ท่ีเป็นผู ้
ปล่อยสินเช่ือเอง และสามารถควบคุมการเปล่ียนแปลงได ้

5.3  แนวความคิดเก่ียวกบัการบริหารหน้ีเสีย 
การบริหารหน้ี หมายถึง เคร่ืองมือในการติดตามลูกคา้ไม่สามารถช าระหน้ีไดโ้ดยแนวทางของการติดตาม

หน้ีเสีย คือ มีการวางแผน (Planning) การจัดสายงาน (Organization) การปฏิบติังานตามเป้าหมาย (Acting) การ
แก้ปัญหาหน้ีเสียและการควบคุม  (Controlling) ให้หน้ีเสียลดลง โดยในการบริหารหน้ีเสียนั้ นจะต้องค านึงถึง
เป้าหมายหลกั เพ่ือให้การปฏิบติังานในการลดหน้ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกั ผูบ้ริหารและพนกังานจะตอ้งมีความรู้
ความเขา้ใจในการติดตามหน้ีอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะมีอุปสรรคในการติดตามคือ การติดต่อประสานงานระหว่าง
ผูติ้ดตามและลูกคา้ ซ่ึงฝ่ายสินเช่ือ ธนาคารออมสิน (2560) ไดก้  าหนดให้มีขั้นตอนการติดตามหน้ีเสีย ดงัน้ี  

1) ก าหนดเป้าหมายและนโยบายในการลดหน้ีเสียในสถานการณ์ต่างๆ 
2) ก าหนดแผนโครงการลดหน้ีเสีย ให้สัมพนัธ์กบันโยบายของธนาคาร 
3) ก าหนดหน่วยงานและบุคคลท่ีติดตามหน้ีตามแผนโครงการลดหน้ีเสีย 
4) ก าหนดการปฏิบติังานแบบกระจายอ านาจและความรับผดิชอบของแต่ละบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีติดตามหน้ี 
5) ตรวจสอบผลการด าเนินงานกบัเป้าหมาย และนโยบายเพ่ือให้สอดคลอ้งกนั เพ่ือการแกปั้ญหาได้

ทนัท่วงที 
6) ฝึกอบรมพนกังานท่ีรับผดิชอบติดตามหน้ีเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และก าลงัใจในการท างาน 

5.4 แนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์เพ่ือการแกปั้ญหา 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบจากวิสัยทัศน์ของผูบ้ริหารท่ีผ่าน

กระบวนการคิดวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก องค์กร ประกอบดว้ย การตรวจสอบ 
สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก การจดัท ากลยุทธ์ แผนกลยุทธ์หรือแผนระยะยาว การปฏิบติัตามกลยุทธ์ และ
การประเมินผลและการควบคุม เพ่ือวางแนวทางการด าเนินงานให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ และก่อให้เกิด
ความไดเ้ปรียบจากคู่แข่งขนัทางธุรกิจ (จินตนา บุญบงการ และ ณฎัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2549) 

โดยมีเคร่ืองมือท่ีนิยมใชใ้นการวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือประเมินถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้ม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบต่อองค์กรท่ีนิยมใชก้ันมาก คือ การ
วิเคราะห์ SWOT หลงัจากท่ีมีผลการประเมินแลว้ ก็จะน ามาขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพนัธ์ ท่ี
เรียกว่า TOWS Matrix ท าให้เกิดกลยทุธ์ 4 ประเภท คือ 1) กลยทุธ์เชิงรุก (SO Strategy) จากการน าขอ้มูลการประเมิน
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั 2) กลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) จากการน าขอ้มูลการ
ประเมินสภาพ แวดลอ้มท่ีเป็นจุดแข็งและขอ้จ ากดัมาพิจารณา 3) กลยุทธ์เชิงแกไ้ข (WO Strategy) จากการน าขอ้มูล
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การประเมินสภาพ แวดลอ้มท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั และ 4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) จาก
การน าขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดอ่อนและขอ้จ ากดัมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือท่ีจะน ามาก าหนดเป็น  
กลยทุธ์ 

 
กรอบแนวคิด  

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

 
 

ภาพ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
3. วธิีการศึกษา 

ประชากร 
ประชากร คือลูกหน้ีคา้งช าระ NPLs ของธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย ์โดยจ าแนกเป็นรายสาขาของธนาคาร

ออมสินเขตบุรีรัมย ์จ  านวน 326 คน (มีประวติัผดินดัช าระหน้ีตั้งแต่ 3.1 เดือนข้ึนไป) ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2561   

กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอย่าง คือ ลูกหน้ีคา้งช าระ NPLs ของธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย ์จ  านวน 180 คน จากการค านวณ

โดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (ประพิณ วฒันกิจ, 2542: 93) และใชว้ิธีสุ่มตวัอย่าง
ตามสัดส่วนประชากรแต่ละสาขา จ านวน 13 สาขา 
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การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม  ท่ีเก็บรวมรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง 

และทุติยภูมิมาวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์  (Strategic Management Process) ด้วยการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์ร (SWOT Analysis) และแนวทางการก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) โดย
ใช ้TOWS Matrix เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและแนวทางการป้องกนัการเกิดปัญหาหน้ีคา้งช าระ (NPLs) ของธนาคารออม
สินเขตบุรีรัมย ์ 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 
วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยใช้ดว้ยสถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

การวิเคราะห์เน้ือหาจากขอ้มูลบริบทของพ้ืนท่ีสาขา งานวิจยั ทฤษฎี เอกสาร คู่มือต่างๆ รายงานและบทวิเคราะห์
เก่ียวกบัการเกิดปัญหาและแนวทางการป้องกนัการเกิดปัญหาหน้ีคา้งช าระ (NPLs) 
 
4. ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 63.90) อายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 60.00) ระดบั
การศึกษา คือ ปริญญาตรี (ร้อยละ 69.40) อาชีพ คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั (ร้อยละ 37.80) และรายไดสุ้ทธิต่อเดือน 10,001 
– 20,000 บาทบาท (ร้อยละ 46.00) 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาหน้ีคา้งช าระ (NPLs) ของธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย ์พบว่า ปัจจยัภายใน
ธนาคาร ปัจจยัภายนอกธนาคาร ปัจจยัภายในของลูกหน้ี และ ลกัษณะของกิจการ เป็นปัจจยัท่ีผลต่อปัญหาหน้ีคา้ง
ช าระ (NPLs) โดยมีความคิดเห็นถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาหน้ีคา้งช าระ (NPLs) อนัดบัแรก คือ ดา้นลกัษณะของกิจการ 
อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ ปัจจยัภายนอกธนาคาร ปัจจยัภายในของลูกหน้ีและปัจจยัภายในธนาคาร ดงัภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาหน้ีคา้งช าระ (NPLs) ของธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย ์
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5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการศึกษา 
ผลการศึกษาสาเหตุของการเกิดปัญหาหน้ีคา้งช าระ (NPLs) ของธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย  ์พบว่าสาเหตุ

ของปัญหาจาก 1) ปัจจยัภายในของธนาคาร ไดแ้ก่ ลกัษณะการทวงถามหน้ีของพนกังาน วิธีการติดตาม ทวงถามการ
ช าระหน้ีจากธนาคาร  การอนุมติัจ านวนวงเงินสินเช่ือไม่เหมาะสมกบัความตอ้งการ การอธิบายรายละเอียดสัญญา
สินเช่ือเช่ือ การประเมินอนุมติัวงเงินกู ้รวมถึงการอธิบายขอ้มูลรายละเอียดการช าระหน้ีไม่ชัดเจน และ 2) ปัจจยั
ภายนอกธนาคาร ได้แก่ การเปล่ียนแปลงของนโยบายของรัฐบาล มีคู่แข่งทางการค้าเพ่ิมมากข้ึน ค่านิยมและ
เทคโนโลยท่ีีเปล่ียนไป  

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององค์กร (SWOT Analysis) เพ่ือน ามาเป็นขอ้มูลร่วมในการก าหนดแนว
ทางการป้องกนัการเกิดปัญหาหน้ีคา้งช าระ (NPLs) พบว่า 1) จุดแข็ง คือ ธนาคารออมสินเป็นธนาคารท่ีมีอายยุาวนาน 
ฐานะทางการเงินของธนาคารมีความมัน่คง มีภาพลกัษณ์องคก์รท่ีดี  มีนโยบายท่ีให้ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากร 
และมีการด าเนินงานเพ่ือพฒันาความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 2) จุดอ่อน คือ ฝ่าย
สินเช่ือของธนาคารออมสินมีการอธิบายรายละเอียดสัญญาสินเช่ือเช่ือ การประเมินอนุมติัวงเงินกู ้และการอธิบาย
ขอ้มูลรายละเอียดการช าระหน้ี ยงัไม่ชดัเจน ล าดบัขั้นตอนในการปฏิบติังานการให้บริการ ไม่ชดัเจน ขาดการเช่ือมโยง
กนั  และวิธีการติดตาม ทวงถามการช าระหน้ีจากธนาคาร และลกัษณะการทวงถามหน้ีของพนกังาน รวมถึงสาเหตุท่ี
ลูกหน้ีมีภาระหน้ีตอ้งช าระหน้ีหลายทาง 3) โอกาส คือ นโยบายของรัฐบาลท่ีสนับสนุนในการขยายฐานลูกคา้ด้าน
สินเช่ือ ท าให้สามารถเช่ือมโยงไปสู่บริการประเภทอ่ืน ๆ ของธนาคารออมสินได ้และเหตุผลของลูกหน้ีท่ีไม่มีเวลามา
ช าระหน้ีท่ีธนาคาร และ 4) อุปสรรค คือ การเปล่ียนแปลงของนโยบายของรัฐบาล ค่านิยมและเทคโนโลยี 

 
แนวทางเลือกการแกไ้ขปัญหา 
ผลการศึกษาถึงแนวทางการป้องกนัการเกิดปัญหาหน้ีคา้งช าระ (NPLs) ของธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย ์โดย

ใช ้ TOWS Matrix ในการก าหนดแนวแนวทางการป้องกนัการเกิดปัญหาหน้ีคา้งช าระ (NPLs) ไดแ้นวทางดงัน้ี 
1. แนวทางการป้องกนัการเกิดปัญหาเชิงรุก (SO Strategy) จากการน าขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ี

เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือท่ีจะน ามาก าหนดเป็นแนวทางการป้องกันโดยใช้กลยุทธ์การจัด
แบ่งกลุ่มลูกคา้ จากการจดัท าฐานขอ้มูลลูกคา้ น าขอ้มูลมาวิเคราะห์จดัแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามกลุ่ม เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้
ประเภทบญัชี เพ่ือท าความเขา้ใจกลุ่มเส่ียงในการให้สินเช่ือ สามารถก าหนดเง่ือนไขการอนุมติัวงเงิน หรือ การอนุมติั
เงินกูป้ระเภทต่าง ๆ เพ่ือการน าเสนอแก่ลูกคา้แต่ละกลุ่ม อีกทั้ง การจดัท าฐานขอ้มูลลูกคา้ ท  าให้ธนาคารสามารถ
น าเสนอและพฒันาการให้บริการ เจาะจงให้ขอ้มูลการให้บริการแก่ลูกคา้เฉพาะกลุ่ม เพ่ือตอบความตอ้งการของลูกคา้
กลุ่มน้ีได ้

2. แนวทางการป้องกันการเ กิดปัญหาเชิงแก้ไข (WO Strategy) จากการน าข้อ มูลการประเมิน
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั โดยใชก้ลยทุธ์การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ และกลยทุธ์การ
สร้างความแตกต่างในการให้บริการ (Service Differentiation) โดยมีแนวทางการปฏิบติัเป็นลกัษณะตวัต่อตวัห รือ
เฉพาะกลุ่ม เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ อนัก่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งในขั้นตอนการอนุมติัสินเช่ือ 
การช าระสินเช่ือ การติดตามทวงถาม เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยนื สามารถท าไดโ้ดยเพ่ิมการอบรมให้พนักงาน 
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ทั้งดา้นบุคลิกภาพการให้บริการและความรู้ความเขา้ใจในบริการสินเช่ือแต่ละประเภทของธนาคาร เพ่ือให้พนักงาน
สามารถอธิบายรายละเอียดสัญญาสินเช่ือเช่ือ การประเมินอนุมติัวงเงินกู ้รวมถึงการอธิบายขอ้มูลรายละเอียดการช าระ
หน้ี อีกทั้งพนักงานยงัตอ้งมีขอ้มูลท่ีทนัต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ เป็นการพฒันาคุณภาพการบริการโดยรวมของธนาคาร 
รวมถึง การปรับปรุงกระบวนการท างาน (Process Improvement) เน้นกระบวนการท างานในรูปแบบของ end to end 
กล่าวคือ เร่ิมตั้งแต่ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการจนเสร็จส้ินการใชบ้ริการในธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ โดยมุ่งเนน้ระบบท่ีจะ
สนบัสนุนลูกคา้ ลดการท างานท่ีซ ้ าซอ้น ลดความเส่ียงท่ีเกิดจาก Human error และตน้ทุนจากการด าเนินงาน  

3. แนวทางการป้องกันการเกิดปัญหาเชิงป้องกัน (ST Strategy) โดยมีแนวทางสร้างความคุ้มค่าใน
ผลิตภณัฑ ์(Product Value) เนน้การส่ือสารกบัลูกคา้ถึงความคุม้ค่าในผลิตภณัฑข์องธนาคารออมสิน สร้างความเขา้ใจ
กบัลูกคา้ ในเร่ืองผลตอบแทน อตัราดอกเบ้ีย การน ามาตรการคุ้มครองสินเช่ือ เพ่ือให้ลูกคา้มีความมัน่ใจในความ
มัน่คงของธนาคาร และใชก้ลยทุธ์เพ่ิมช่องทางการให้บริการ เพ่ือให้การบริการในช่องทางอ่ืนไดอ้ยา่งสะดวก เป็นการ
สร้างความสะดวกให้แก่ลูกคา้ ท าให้รู้สึกง่ายและสะดวกในการเขา้มาใชบ้ริการ  

4. แนวทางการป้องกนัการเกิดปัญหาเชิงรับ (WT Strategy) จากการน าขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเป็นจุดอ่อนและขอ้จ ากดัมาพิจารณาร่วมกนั เพ่ือท่ีจะน ามาก าหนดเป็นแนวทางในเชิงรับ โดยใชก้ลยทุธ์ดา้นการวิจยั
และพฒันาเก่ียวกบัการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ทราบถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตาม
ระยะเวลา  

 
ขอ้ดีและขอ้เสียแต่ละแนวทางเลือก 
เม่ือก าหนดแนวทางเลือกในการป้องกนัการเกิดปัญหาหน้ีคา้งช าระ (NPLs) พบขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละ

ทางเลือกดงัน้ี 
 

ตารางที ่1  ขอ้ดี ขอ้เสียของแนวทางการป้องกนัการเกิดปัญหาหน้ีคา้งช าระ (NPLs) 
แนวทางเลือก ข้อดี ข้อเสีย 

แนวทางการป้องกนัเชิงรุก  
1. กลยทุธ์การจดั

แบ่งกลุ่มลูกคา้ (Segmentation) 

- สามารถในการบริการลูกคา้ไดดี้ข้ึน 
- รู้ถึงความสนใจ ความตอ้งการของลูกคา้ 

น าเสนอสินคา้ท่ีเหมาะสม  
- สามารถเจาะกลุ่มลูกคา้ไดโ้ดยตรง 
- สามารถสร้างส่ือไดต้รงกบักลุ่มลูกคา้ 
- วางแผนการตลาดไดต้รงตามเป้าหมาย 

- เพ่ิมตน้ทุนการด าเนินงาน 
- หากจดัการกระบวนการ 
ไม่ดี จะท าให้เกิดความ
ผดิพลาดได ้ 

 

แนวทางการป้องกนัเชิงแก้ไข  
2. กลยทุธ์การบริหาร

ลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer 
Relationship Management) 

- สร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อลูกคา้ระยะยาว  
- ช่วยให้เกิดการส่ือสารแบบสองทาง  
- เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
- ลดตน้ทุนในการดูแลลูกคา้หลายสาขา 
- ลดการท างานท่ีซ ้ าซอ้นลงได ้

- หากพนกังานขาดความ 
สามารถในการดูแลลูกคา้
หรือดูแลไดไ้ม่ทัว่ถึงอาจ
ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ 

- ตน้ทุนการด าเนินงานเพ่ิม 
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ตารางที ่1  ขอ้ดี ขอ้เสียของแนวทางการป้องกนัการเกิดปัญหาหน้ีคา้งช าระ (NPLs) (ต่อ) 
แนวทางเลือก ข้อดี ข้อเสีย 

3. กลยทุธ์การสร้าง
ความแตกต่างในการให้บริการ 
(Service Differentiation)  

- มีการให้บริการท่ีรวดเร็วมากข้ึน 
- สร้างความประทบัใจในการบริการ 
- ลูกคา้เขา้ถึงบริการของธนาคารไดง่้าย  
- สร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั 
- เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีในการให้บริการ 

- อาจมีผลต่อการปฏิบติังาน
ของพนกังาน  

- หากพนกังานขาดความ 
สามารถอาจส่งผลต่อ
ภาพลกัษณ์องคก์ร 

แนวทางเชิงป้องกนั  
4. กลยทุธ์สร้างความ

คุม้ค่าในผลิตภณัฑ ์(Product 
Value) 

- ลูกคา้เขา้ใจในบริการของธนาคารมากข้ึน 
- เพ่ิมโอกาสในการขยายกลุ่มลูกคา้ 
- เพ่ิมโอกาสในการตดัสินใจใชบ้ริการของ

ลูกคา้ 

- หากลูกคา้ให้บริการท่ีไม่
ตรงตามความคาดหวงัอาจ
เกิดความไม่พอใจได ้

- มีตน้ทุนในการสร้างส่ือ 
5. กลยทุธ์การสร้าง

ความผกูพนักบัลูกคา้ 
(Customer Engagement)   

- รักษาลูกคา้เดิม 
- เพ่ิมโอกาสในการใชบ้ริการ 
- สร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อลูกคา้ 

- หากลูกคา้ไม่พอใจอาจเกิด
ผลเสียต่อภาพลกัษณ์
องคก์ร 

แนวทางการป้องกนัเชิงรับ  
6. กลยทุธ์มุ่งเนน้การ

ให้บริการลูกคา้ (Customer 
Service) 

- สามารถตอบสนองความเปล่ียนแปลงท่ี
ลูกคา้ตอ้งการได ้

- ลดโอกาสสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด 
- ลดขอ้ร้องเรียนในการให้บริการ 
- เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีในการให้บริการ 

- หากให้ลูกคา้ไม่พอใจอาจ
เกิดผลเสียต่อภาพลกัษณ์
องคก์ร 

 
ดชันีวดัความส าเร็จ 
1. ร้อยละของยอดหน้ีคา้งช าระ (NPLs) ของธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย ์ลดลง 
2. ผลการประเมินการปฏิบติังานของพนกังานสินเช่ือ อยูใ่นระดบัดี 
3. ระดบัคะแนนความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการสินเช่ือ อยูใ่นระดบัดี  

 
แผนการปฏิบติังาน 
จากแนวทางเลือกในการป้องกนัการเกิดปัญหาหน้ีคา้งช าระ (NPLs) ของธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย ์จึงได้

ก  าหนดแผนปฏิบติัการ (Action Plan) ไวด้งัน้ี 
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ตารางที ่2  แผนปฏิบติัการป้องกนัการเกิดปัญหาหน้ีคา้งช าระ (NPLs)  

กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ 
ระยะ 
เวลา 

ช่วงเวลา 
Q1 Q2 Q3 Q4 

7. วางแผนการด าเนินการของกลยทุธ์ท่ีเลือก  ผอข. 1 เดือน     
8. ก าหนดขอบเขต หนา้ท่ีการปฏิบติังาน ผอข.และผจส. 1 เดือน     
9. ก าหนดรายละเอียดแผน เป้าหมายการปฎิบติั ผอข.และผจส. 1 เดือน     
10. การอบรมเชิงปฏิบติัการให้แก่พนกังานทั้งดา้น

บุคลิกภาพและความรู้การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ 
และการสร้างความแตกต่างในการให้บริการ  

ผอข.และผจส. 2 เดือน     

11. การจดัท าคู่มือและแนะแนวทางส าหรับ
พนกังาน 
(ท าทั้งเป็นเล่มและดาวน์โหลดได)้ 

ผอข.และผจส. 1 เดือน     

12. จดัท าการสร้างส่ือโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ผอข.และผจส. 2 เดือน     
13. ออกการประชาสัมพนัธ์นอกหน่วยงาน  ผอข.และผจส. 10 เดือน     

 
แผนฉุกเฉิน 
ในกรณีท่ีสถานการณ์หรือการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบติัการป้องกนัการเกิดปัญหาหน้ีคา้งช าระ 

(NPLs) ท่ีคาดไว ้หรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันเกิดข้ึนส่งผลลบแก่การด าเนินงานของธนาคาร ปฏิบติัการส ารองหรือ
แผนฉุกเฉิน ซ่ึงมาจากการวิเคราะห์จากความเส่ียงสถานการณ์ดงัน้ี 

 
ตารางที ่3  แผนฉุกเฉินของการป้องกนัการเกิดปัญหาหน้ีคา้งช าระ (NPLs)  

สถานการณ์ความเส่ียง แผนฉุกเฉิน / แผนส ารอง 
3. ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจ

และการแข่งขนั 
 

- วิเคราะห์ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ของสถาบนัทางการเงินหรือธนาคารคู่แข่ง 
- วิเคราะห์ถึงรายได ้รายจ่ายตามประเภทของการบริการและหาสาเหตุ 
- ปรับแผนงานดา้นการเงินให้สอดคลอ้งกบัรายได ้

ลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย ใชจ่้ายอยา่งคุม้ค่า 
- ปรับเปล่ียนการด าเนินงานท่ีไม่สร้างรายได  ้

4. ปัญหาหน้ีค้างช าระ (NPLs)  
ไม่ลดลง 

- วิเคราะห์สาเหตุตามระยะเวลา ท่ีท  าให้ปัญหาหน้ีคา้งช าระไม่ลดลงตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้

- ติดตามให้ความช่วยเหลือลูกคา้เป็นรายกรณี 
5. ความเส่ียงจากการปฏิบัติงาน

ของพนกังาน 
- ประเมินและพฒันาความสามารถของพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ ให้อยู่

ในมาตรฐานของการปฏิบติังาน 
- วางแผนอตัราก าลงัคนให้เหมาะสมกบัปริมาณงานและจ านวนลูกคา้ 

6. ข้อเสนอแนะ 
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3. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรท่ีดี  ทกัษะและ
ความสามารถของพนักงานและทีมงาน การส่ือสารท่ีดีมีความเขา้ใจถึงเป้าหมายและวิธีการท างานร่วมกนั และการ
ก าหนดแนวทางการแกปั้ญหาท่ีชดัเจน เป็นปัจจยัความส าเร็จของแนวทางการป้องกนัการเกิดปัญหาหน้ีคา้งช าระ (NPLs) 
ของธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย ์ 

4. ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป คือ ควรศึกษาประเมินสภาพแวดลอ้มทั้งในองคก์ร และธนาคาร
คู่แข่งเพ่ือเป็นขอ้มูลในการวางแผนการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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ปัญหาแนวโน้มการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมเอทีเอ็มของธนาคารออมสิน 
The problems of the trend of the reduction of ATM fees  

ทิวาพร  ตนภู1 

1หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวชิาการเงิน มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, Email: TivapornT@gsb.or.th 

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาปัญหาแนวโนม้การลดลงของรายไดค่้าธรรมเนียมเอทีเอ็มของธนาคารออมสิน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ศึกษา 1) สาเหตุท่ีส่งผลต่อการลดลงของค่าธรรมเนียมเอทีเอ็ม 2) พฤติกรรมการใช้บริการทางการเงินของลูกคา้         
3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเอทีเอ็มและ 4) แนวทางการเพ่ิมรายไดใ้นส่วนอ่ืน
ข้ึนมาทดแทนค่าธรรมเนียมเอทีเอ็ม ธนาคารออมสิน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ  านวน 399 คน ผลการศึกษาพบว่า ในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมาการใชบ้ริการท่ีเคร่ืองถอนเงินอตัโนมติั (ATM)ของ
ธนาคารออมสินน้อยลงเพ่ือหลีกเล่ียงการเสียค่าธรรมเนียม  มีพฤติกรรมใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศพัทมื์อถือมากข้ึนเน่ืองจากสะดวก รวดเร็วและช่วยลดค่าใชจ่้ายในเดินทาง แนวทางการเพ่ิมรายได้ทดแทน
ค่าธรรมเนียมเอทีเอ็ม ได้แก่ 1. กลยุทธ์ดึง (Pull Strategy) ส่งเสริมให้ลูกค้าสนใจการช าระเงินผ่านแอพพลิเคชัน่ 
MyMo ของธนาคารออมสินให้มากข้ึน 2. กลยทุธ์ผลกั (Push Strategy) แนะน าผลิตภณัฑแ์ละบริการของธนาคารออม
สินทุกช่องทาง และ 3. กลยุทธ์พฒันาช่องทางการช าระเงินผ่านแอพพลิเคชัน่ MyMo ให้มีศกัยภาพสูงยิ่งข้ึนเพ่ือให้
เขา้ถึงลูกคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
ค าส าคญั: ค่าธรรมเนียมเอทีเอ็ม (ATM)  
 

ABSTRACT 
The study of the problems of the trend of the reduction of ATM fees of the GSB. Objective to study 1) the 

causes that affect the reduction of ATM fees, 2) customer financial service behavior, 3) the marketing mix factors 
affecting the selection of ATM card services and 4) guidelines for increasing income in other areas to replace the 
ATM of the GSB fee. Collect data using questionnaires from 399 samples. The study indicated that ; during the past 
5 years, respondents used the service at the ATM of the GSB to avoid paying fees,the samples have more behavior 
in using financial transaction services via mobile phones and reduce travel expenses. The way to increase income 
instead of ATM fees are; 1. Pull Strategy to encourage customers to pay more attention through GSB's MyMo 
application. 2. Push Strategy to introduce products and services of the Government Savings Bank to all channels and 
3. Strategy to develop payment channels through the MyMo application to have greater potential to reach customers 
thoroughly. 
Keywords: ATM fees , 
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1.บทน า 
ค่าธรรมเนียมเป็นรายได้หลักส่วนหน่ึงของธนาคาร หรือคิดเป็นสัดส่วน 20% ของรายได้หลักแต่การ

เปล่ียนแปลงเทคโนโลยส่ีงผลให้เกิดการท าธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ คือ บริการพร้อมเพย ์(PromptPay)  ท  าให้
ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (อณิยา ฉิมนอ้ย และ อรรถเวช อาภาศรีกุล, 2561) ส่งผลให้ธนาคารมีรายไดจ้าก
ค่าธรรมเนียมลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยในไตรมาสท่ี 4/2560 ธนาคารพาณิชยมี์รายไดจ้ากค่าเนียมบริการบตัร ATM 
บตัรเดบิต และบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ  8,443 ลา้นบาท ไตรมาส 1/2561 มีรายไดจ้ากค่าเนียม 8,387 ลา้น
บาท และไตรมาสท่ี 2/2561 รายได้จากค่าเนียม 8,256 ล้านบาท ตามล าดับ (ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2561 : 
ออนไลน์) 

ธนาคารออมสินไดมี้การเปล่ียนแปลงในยุคดิจิทลั โดยน าเทคโนโลยีและนวตักรรมมาใช้ในองค์กรตาม
ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) เพ่ือพฒันาศกัยภาพการแข่งขันด้านบริการการเงินยุคใหม่ ซ่ึงได้รับ
ผลกระทบต่อรายได้จากค่าเนียมการใช้บริการผ่านเคร่ืองเอทีเอ็มด้วยเช่นกัน และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง
นบัตั้งแต่ปี 2558-2560 เป็นตน้มา ธนาคารออมสินมีรายไดจ้ากค่าธรรมเอทีเอ็ม 959.83 ลา้นบาท 855.93 ลา้นบาท และ 
852.36 ตามล าดบั อยา่งไรก็ตาม นอกเหนือจากการพฒันาเทคโนโลยีแลว้อาจจะมีปัจจยัอ่ืนๆ ร่วมดว้ย ดงันั้น ผูว้ิจยัมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการลดลงของค่าธรรมเนียมเอทีเอ็มของธนาคารออมสิน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภาค 1 ภาค 2 และภาค 3 เพ่ือหาสาเหตุท่ีส่งผลต่อการลดลงของค่าธรรมเนียม เอทีเอ็มของธนาคาร
ออมสิน เพ่ือน าขอ้มูลจากการวิจัยเป็นแนวทางการเพ่ิมรายได้ในส่วนอ่ืนข้ึนมาทดแทนค่าธรรมเนียมเอทีเอ็มของ
ธนาคารออมสิน 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา  
1) สาเหตุท่ีส่งผลต่อการลดลงของค่าธรรมเนียมเอทีเอ็ม  
2) พฤติกรรมการใชบ้ริการทางการเงินของลูกคา้  
3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเอทีเอ็ม   
4) แนวทางการเพ่ิมรายไดใ้นส่วนอ่ืนข้ึนมาทดแทนค่าธรรมเนียมเอทีเอ็ม ธนาคารออมสิน 

 
3. การด าเนินการวจิัย 

1. การเกบ็ข้อมูล (Data Collection) 
 1.1 การเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ (Collection of Secondary Data) เก็บรวมรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็น
ลูกคา้ธนาคารท่ีสมคัรใชบ้ริการบตัรเอทีเอ็มของธนาคารออมสิน และขอ้มูลจากเอกสารงานวิจยั ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 1.2 การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ (Collection of Primary Data) การเก็บขอ้มูลจากการ 
วิจยัเชิงปริมาณ โดยใชว้ิธีเก็บแบบสอบถาม จ านวน  399  ชุด จากลูกคา้ธนาคารท่ีสมคัรใชบ้ริการบตัรเอทีเอ็มของ
ธนาคารออมสิน สาขาในสังกดัสายงานกิจการสาขา 1 กรุงเทพมหานคร 
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2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
  2.1 ประชากร คือ ลูกคา้ธนาคารท่ีสมคัรใชบ้ริการบตัรเอทีเอ็มของธนาคารออมสิน สาขาในสังกดัสาย
งานกิจการสาขา 1 กรุงเทพมหานคร 159,000 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561) 
 2.2 กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 399 คน โดยใชว้ิธีการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของ W.G. Cochran  
เม่ือไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมแลว้น าไปแจกแบบสอบถามยงัสาขายอ่ยดว้ยวิธี Random 

3. เคร่ืองมือใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงิน และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing 
Mix : 7Ps) 

4. แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 แนวคดิพฤตกิรรมผู้บริโภค 
 Philip Kotler(นันทสารี สุขโต 2555) ได้คิดค้นการค้นหาพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค 

เรียกว่า การวิเคราะห์ 7Os) ซ่ึงเน้นคุณลักษณะการบริโภคส าหรับประกอบการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด 
(Marketing Strategies)ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญัเพ่ือหาค าตอบ 7 ประการ ไดแ้ก่ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย
(Who is in the target market?)ลูกค้าเป้าหมายซ้ืออะไร(What does the consumer buy?) ท าไมลูกค้าจึงซ้ือสินค้านั้ น 
(Why does the consumer buy?) ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ  (Who participates in the buying?) ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร 
(How does the consumer buy?) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด(When does the consumer buy?) และผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where 
does the consumer buy?) 

 แนวคดิปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix : 7Ps) 
 Kotler (Philip ,2003อา้งถึงใน นธกฤติ  วนัต๊ะเมล,์ 2555) ไดก้ล่าวไวว้่า แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด

ส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix)  เป็นธุรกิจท่ีแตกต่างสินคา้อุปโภคและบริโภคทัว่ไป จ าเป็นจะตอ้งใช้
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 7Ps) ประกอบดว้ย ปัจจยัทั้ง 7 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีน าเสนอแก่ตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
ตลาด  โดยทัว่ไปแลว้ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งได ้(Tangible Products) เช่น โทรทศัน์
เคร่ืองคิดเลข หนังสือ เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ท่ีจับตอ้งไม่ได้ (Intangible Products) เช่น การบริการ (Service) เป็น
ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีสนองความตอ้งการแก่ลูกคา้ ซ่ึงมี 2 ลกัษณะคือ บริการดา้นซ่อมบ ารุงรักษา และ
บริการดา้นให้ความสะดวกในการด าเนินงาน เป็นตน้ 
 2. ด้านราคา (Price) การตั้งราคาเป็นยทุธวิธีในการก าหนดราคาเพ่ือจูงใจให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้และความ
ไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัการตั้งราคาท่ีดีจะตอ้งศึกษาถึงวตัถุประสงค ์โดยทัว่ไปมกัตั้งราคาโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือมุ่งรายได้
และก าไรมุ่งหวงัยอดขายมุ่งการแข่งขนั และมุ่งดา้นสังคม ข้ึนอยูก่บันโยบายของบริษทั 
 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place/Channelof Distribution) การเลือกช่องทางการจัดจ าหน่าย
จ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆหลายดา้นเน่ืองจากว่ามีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีจะให้เลือกไดห้ลายทาง ไดแ้ก่ การ
ขายตรงโดยพ่อค้าปลีก ตวัแทนจ าหน่ายหรือพ่อค้าส่ง พ่อคา้คนกลางท่ีมีความสามารถทางการตลาดท่ีสู้คู่แข่งขัน
ห้างสรรพสินคา้ หรือร้านสะดวกซ้ือ เป็นตน้ 
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 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotions) การส่งเสริมการตลาดนับเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ
องค์ประกอบหน่ึงของส่วนประสมทางการตลาด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในยุคปัจจุบนัท่ีธุรกิจมีการแข่งขนักนัมากสินคา้
และบริการนั้นยอ่มตอ้งมีการด าเนินการส่งเสริมการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพร่วมดว้ย เพ่ือให้กิจกรรมทางการตลาดนั้น
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ดว้ยเหตุน้ี การส่งเสริมการตลาดจึงกลายเป็นแนวคิดท่ีส าคญัยิ่งในการด าเนิน
ธุรกิจในยคุปัจจุบนั   
 5. ด้านบุคคล (People) หมายถึงบุคคลทุกๆ คนท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการให้บริการซ่ึงรวมถึงพนกังาน
ของกิจการพนักงานของกิจการเป็นองคป์ระกอบส าคญัทั้งในการผลิตและการบริการ พนักงานยงัเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
สร้างความแตกต่างให้กบัธุรกิจโดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัสินคา้ ซ่ึงท าให้เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
 6. ด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการให้บริการ สถานท่ีท่ี
ลูกคา้และกิจการมีปฏิสัมพนัธ์กนั และองคป์ระกอบท่ีจบัตอ้งได ้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงลกัษณะทางกายภาพและการ
น าเสนอให้กบัลูกคา้ให้เห็นเป็นรูปธรรม  ซ่ึงท าหนา้ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกหรือส่ือสารบริการนั้น 
 7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการ
เพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว และท าให้ผูใ้ช้บริการเกิดความประทบัใจ พิจารณาใน 2 ดา้น ไดแ้ก่1) 
ความซบัซอ้นของกระบวนการขั้นตอนและความต่อเน่ืองของงานในกระบวนการ ลดความซบัซอ้นเพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการให้บริการ และ 2) ความแตกต่างของกระบวนการ สามารถเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการเพ่ือเสริมสร้างต าแหน่งทางการตลาดข้ึนมาใหม่ฝ่ายการตลาดตอ้งร่วมมือกนัอย่างใกลชิ้ดกบัเจา้หน้าท่ี
ให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานตามกระบวนการผลิตบริการ จึงจะท าให้บริการมีคุณภาพ 
 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 การศึกษาของ สุขวิทย ์พิมพแ์กว้ (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเอทีเอ็ม สมาร์ท
การ์ด ธนาคารกรุงเทพ:กรณีศึกษา บตัรบีเฟิสต์ สมาร์ท ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาว่า
การท่ีผูบ้ริโภคเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทการ์ด ผูบ้ริโภคเลือกใชเ้ทคโนโลยดีงักล่าวตามแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี
หรือเลือกใช้เพราะอิทธิพลของผูแ้นะน า และศึกษาความสัมพนัธ์ของความตั้ งใจในการใช้งานบตัรสมาร์ทการ์ด
ระหว่างปัจจยัตามแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) เปรียบเทียบกบัปัจจยั
ดา้นอิทธิพลจากการแนะน าของพนักงานธนาคาร กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม ผล
การศึกษาพบว่า การรับรู้ความง่ายในการใชง้านมีระดบัการส่งผลต่อความตั้งใจในการใชง้านบตัรสมาร์ทการ์ดสูงสุด
การศึกษาของ ปพิชญา มกราง (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอการยอมรับเทคโนโลย ีInternet Bankingกรณีศึกษา
GSBในอ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ช้บริการ 
Internet Bankingและ ปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติความตั้งใจในการเลือกใชบ้ริการ Internet Bankingอ าเภอท่ายาง จงัหวดั
เพชรบุรี และโอกาสในการเลือกใช ้Internet Bankingในอ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรีเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่ง
แบบง่าย จ านวน 222 คน ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน และการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้
งานInternet Bankingส่งผลในเชิงบวกต่อทศันคติในการใช้Internet Bankingเพ่ือท าธุรกรรมทางการเงินเพ่ิมมากข้ึน 
และการศึกษาของวิมลรัตน์ หิรัญรัตน์ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสิน 
ส านักพหลโยธินมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงโครงสร้างตลาดในธุรกิจบัตรเดบิตของสถาบันการเงินศึกษา
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารออมสิน และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเดบิตธนาคาร
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ออมสิน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า อาชีพมี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติค่า  
t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : ANOVA) และสถิติ Chi – Square 
 

4. ผลการวจิัย 
สาเหตุของปัญหา   
การศึกษาสาเหตุของปัญหาแนวโนม้การลดลงของรายไดค่้าธรรมเนียมเอทีเอ็มของธนาคารออมสิน ผูว้ิจยั

ไดท้  าการศึกษาจากพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเอทีเอ็มธนาคารออมสิน และความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเอทีเอ็มของธนาคารออมสิน เพ่ือวิเคราะห์ถึงการลดลงของรายได้
ค่าธรรมเนียมเอทีเอ็มของธนาคารออมสิน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 64.66  มีอายุ31 - 40 ปีร้อยละ50.63 การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  ร้อยละ 77.44ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนร้อยละ 52.38 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 
บาท ร้อยละ 39.85 

ส่วนที ่2 พฤตกิรรมการใช้บริการบัตรเอทเีอม็ของธนาคารออมสิน 
ผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ริการบตัรเอทีเอ็มธนาคารออมสินมาเป็นระยะเวลามากท่ีสุด มากกว่า 4 ปีข้ึนไป 

ร้อยละ 46.87ใชบ้ตัรเอทีเอ็มเพ่ือฝาก-ถอน ร้อยละ 97.99เหตุผลท่ีใชบ้ริการบตัรเอทีเอ็มของธนาคารออมสินเพราะใช้
กบับญัชีเงินฝากร้อยละ 85.46ส่วนใหญ่ใชบ้ริการ MyMo ร้อยละ 96.49 ใน 1 เดือนท่ีผา่นมาใชบ้ริการ MyMo  มากกวา่ 
4 คร้ัง ร้อยละ 67.17 ใชบ้ริการบตัรเอทีเอ็มมีการใชบ้ริการ1-3 คร้ังร้อยละ 75.69 และส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการบตัร
เครดิต ร้อยละ 46.12 ไม่เคยใช้บริการพร้อมเพยแ์ละไม่เคยใช้บริการเลยร้อยละ 72.18ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมาได้ใช้
บริการถอนเงินท่ีเคร่ืองถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารออมสิน นอกเขตจงัหวดัเดียวกนั1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ 
ร้อยละ 47.62ปัจจุบนัใช้บริการถอนเงินท่ีเคร่ืองถอนเงินอัตโนมติั (ATM) ของธนาคารออมสิน นอกเขตจังหวดั
เดียวกนัน้อยลง เน่ืองจากใชบ้ริการผ่าน Application บนโทรศพัทมื์อถือเช่น ช าระค่าสินคา้ผ่าน MyMo ,พร้อมเพย ์ท่ี
ไม่ตอ้งถอนเงินสด และไม่เสียค่าบริการแทนร้อยละ 56.39ในระยะ 5 ปี ท่ีผา่นมาไม่เคยใชบ้ริการโอนเงินท่ีเคร่ืองถอน
เงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารออมสิน นอกเขตจงัหวดัเดียวกนัร้อยละ 53.88 ปัจจุบนัไม่ใชบ้ริการโอนเงินท่ีเคร่ือง
ถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารออมสิน นอกเขตจงัหวดัเดียวกนั ร้อยละ 49.87ในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมาไม่เคยใช้
บริการถอนเงิน หรือโอนเงินในบตัรเดียวกนัท่ีเคร่ืองถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารอ่ืน นอกเขตจงัหวดั
เดียวกนัร้อยละ 71.18ปัจจุบนัไม่ใชบ้ริการถอนเงินหรือโอนเงินในบตัรเดียวกนัท่ีเคร่ืองถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของ
ธนาคารอ่ืน นอกเขตจงัหวดัเดียวกนั ร้อยละ 66.42ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมาใชบ้ริการบตัรของธนาคารออมสินท่ีเคร่ือง
ถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารอ่ืนในการถามยอด ถอนเงิน โอนเงินภายในบตัรภายในเดือนเดียวกนั ตั้งแต่คร้ัง
ท่ี 5 เป็นตน้ไปนอ้ยกว่า 5 คร้ัง ปัจจุบนัมีการใชบ้ริการบตัรของธนาคารออมสินท่ีเคร่ืองถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของ
ธนาคารอ่ืนในการถามยอด ถอนเงิน โอนเงินภายในบตัรภายในเดือนเดียวกัน ตั้ งแต่คร้ังท่ี 5 เป็นต้นไปน้อยลง 
เน่ืองจากใชบ้ริการผ่าน Application บนโทรศพัทมื์อถือท่ีไม่เสียค่าบริการแทนร้อยละ 78.95ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมาไม่ใช้
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บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) โดยใชบ้ตัรของธนาคารออมสินท่ีเคร่ืองถอนเงินอตัโนมติั (ATM) 
ของธนาคารออมสิน หรือเคร่ืองถอนเงินอัตโนมติั (ATM) ของธนาคารเจ้าของบญัชีผูรั้บร้อยละ 76.19 เหตุผลท่ี
ตดัสินใจใชบ้ริการเพราะมีบญัชีเงินเดือน บญัชีเงินกูก้บัธนาคารออมสิน ร้อยละ 42.61 ตดัสินใจดว้ยตนเอง ร้อยละ 
77.69อิทธิพลของสังคมต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินเพราะเห็นว่าการท าธุรกรรมทาง
เงินผา่นโทรศพัทมื์อถือเป็นบุคคลท่ีมีความทนัสมยัร้อยละ 55.14 และการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเทคโนโลยีต่อ
การท าธุรกรรมทางการเงินช่วยลดค่าใชจ่้ายเช่น  ค่าธรรมเนียม หรือค่าเดินทางในการไปท าธุรกรรม เป็นตน้ร้อยละ 
39.85 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบัตรเอทีเอ็ม
ของธนาคารออมสิน 

ภาพรวมเห็นดว้ย(ค่าเฉล่ีย 4.07) ดา้นผลิตภณัฑ(์ค่าเฉล่ีย 4.10) ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือบตัรเอทีเอ็มของ
ธนาคารออมสินสามารถอ านวยความสะดวกในการถอนเงิน หรือโอนเงินภายในบตัรเดียวกนัท่ีเคร่ืองถอนเงินอตัโนมติั (ATM) 
ของธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัเดียวกนั(ค่าเฉล่ีย 4.20) และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ บตัรเอทีเอ็มของธนาคารออม
สินสามารถอ านวยความสะดวกในการฝากเงินสดเขา้บญัชีของผูถื้อบตัรไดท่ี้เคร่ืองฝากเงินของธนาคารออมสินสูงสุด 100 
ฉบบั/คร้ัง ไม่จ  ากดัจ านวนคร้ังในการฝากตลอด 24 ชม.(ค่าเฉล่ีย 3.95)ดา้นราคา(ค่าเฉล่ีย 3.82) ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือการละเวน้ค่าธรรมเนียมการท ารายการ ถอนเงิน หรือโอนเงินในบตัรเดียวกนัท่ีเคร่ืองถอนเงินอตัโนมติั (ATM) 
ของธนาคารอ่ืนในเขตจงัหวดัเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย  4.18)และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือมีการละเวน้ค่าธรรมเนียมการ
ท ารายการ ถอนเงิน หรือโอนเงินในบตัรเดียวกนัท่ีเคร่ืองถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารอ่ืนในเขตจงัหวดั
เดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 4.18)ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย(ค่าเฉล่ีย  4.14) ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การใชบ้ริการบตัร
เอทีเอ็มของธนาคารออมสินสามารถเขา้ถึงไดต้ลอด 24 ช.ม. การใชบ้ริการบตัรเอทีเอ็มของธนาคารออมสินสามารถ
เข้าถึงได้ทุกท่ี และทุกเคร่ืองทัว่ประเทศ(ค่าเฉล่ีย 4.19)และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือช่องทางการติดต่อหลาย
ช่องทางเม่ือมีปัญหาในการใชง้าน เช่น พนกังาน, Line, Call Center(ค่าเฉล่ีย 4.07)ดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย  
3.99) ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการมอบของสมนาคุณลูกคา้ท่ีสมคัรใช้บริการบตัรเอทีเอ็มคร้ังแรก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.16 และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือมีการออกบูธ และท ากิจกรรมสม ่าเสมอ(ค่าเฉล่ีย  3.83)ด้านบุคคล
(ค่าเฉล่ีย 4.25) ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พนกังานมีความเต็มใจให้บริการเม่ือลูกคา้อยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั
(ค่าเฉล่ีย 4.42)และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือพนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่น การแจง้
บตัรเอทีเอ็มหาย(ค่าเฉล่ีย 4.21)  ดา้นกระบวนการ(ค่าเฉล่ีย 3.94)ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือมีการใช้งานง่ายของ
ขั้นตอนการท าธุรกรรมทางการเงินท่ีตูเ้อทีเอ็มของธนาคารออมสิน (ค่าเฉล่ีย 4.08)และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ
เอกสารการสมคัรใชบ้ริการบตัรเอทีเอ็มใชเ้อกสารในการสมคัรน้อย(ค่าเฉล่ีย 3.81)และดา้นลกัษณะทางกายภาพมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือมีขอ้ความแจง้เตือนลูกคา้ท่ีจะท าธุรกรรมเพ่ือตรวจสอบก่อนยนืยนั
การท าธุรกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.31)และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือสัญลกัษณ์ (Icon) ต่างๆ บนหนา้จอใชง้านง่าย (ค่าเฉล่ีย  
4.17) 

จากผลการศึกษาจึงสรุปไดว้่า สาเหตุส าคญัของปัญหาแนวโน้มการลดลงของรายไดค่้าธรรมเนียมเอทีเอ็ม
ของธนาคารออมสิน คือ พฤติกรรมการใช้บริการบตัรเอทีเอ็ม ซ่ึงลูกคา้เปล่ียนจากการใช้โอน ฝาก  และถอนเงิน 
รวมถึงการท าธุรกรรมทางการเงินอ่ืนๆ ผ่านแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์มือแทนการท าธุรกรรมผ่านเคร่ืองถอนเงิน
อตัโนมติั (ATM) ของธนาคารออมสิน 
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5. การอภปิรายผล 
สรุปผลการวิจยั 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอาย3ุ1 - 40 ปีการศึกษาระดบัปริญญาตรีพนกังานบริษทัเอกชน

มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 บาท ใชบ้ริการบตัรเอทีเอ็มธนาคารออมสินมาเป็นระยะเวลามากกว่า 4 ปีข้ึนไป 
วตัถุประสงคเ์พ่ือฝาก-ถอน เหตุผลท่ีใชบ้ริการเพราะใชก้บับญัชีเงินฝาก ส่วนใหญ่ใชบ้ริการ MyMo ในระยะ 1 เดือนท่ี
ผา่นมาใชบ้ริการ MyMo  มากกว่า 4 คร้ัง ใชบ้ริการบตัรเอทีเอ็ม มีการใชบ้ริการ1-3 คร้ังและส่วนใหญ่ไม่เคยใชบ้ริการ
บตัรเครดิต และไม่เคยใชบ้ริการพร้อมเพย์ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมาส่วนใหญ่ใชบ้ริการท่ีเสียค่าธรรมเนียมท่ีเคร่ืองถอน
เงินอัตโนมติั (ATM) ของธนาคารออมสินน้อยลง ได้แก่ การถอนเงิน และการโอนเงินท่ีเคร่ืองถอนเงินอตัโนมติั 
(ATM) ของธนาคารออมสิน นอกเขตจงัหวดัเดียวกนั เน่ืองจากใชบ้ริการผ่าน Application บนโทรศพัท์มือถือเช่น 
ช าระค่าสินคา้ผ่าน MyMo ,พร้อมเพยท่ี์ไม่ตอ้งถอนเงินสด และไม่เสียค่าบริการแทนในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมาใชบ้ริการ
บตัรของธนาคารออมสินท่ีเคร่ืองถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารอ่ืนในการถามยอด ถอนเงิน โอนเงินภายใน
บตัรภายในเดือนเดียวกัน ตั้ งแต่คร้ังท่ี 5 เป็นต้นไปน้อยกว่า 5 คร้ัง ไม่ใช้บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร 
(ORFT) โดยใชบ้ตัรของธนาคารออมสินท่ีเคร่ืองถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารออมสิน ส าหรับเหตุผลท่ี
ตดัสินใจใชบ้ริการทางการเงินของธนาคารออมสินมากท่ีสุดเพราะมีบญัชีเงินเดือน บญัชีเงินกูก้บัธนาคารออมสิน 
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของธนาคารออมสินดว้ยตนเอง อิทธิพลของสังคมต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใชบ้ริการ
ธุรกรรมทางการเงินเพราะเห็นว่าการท าธุรกรรมทางเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือเป็นบุคคลท่ีมีความทนัสมยัและการรับรู้
ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเทคโนโลยีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินช่วยลดค่าใชจ่้าย  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเอทีเอ็มของธนาคารออมสิน ดา้นลกัษณะทางกายภาพดา้นบุคคลดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ และดา้นราคา ตามล าดบั เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนมีพฤติกรรมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
บตัรเอทีเอ็มของธนาคารออมสิน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

อภปิรายผล 
วตัถุประสงค์ 1 เพ่ือศึกษาสาเหตุทีส่่งผลต่อการลดลงของค่าธรรมเนียมเอทเีอม็ธนาคารออมสิน 
จากการศึกษาพบว่า สาเหตุส าคญัท่ีส่งผลต่อการลดลงของค่าธรรมเนียมเอทีเอ็ม คือ พฤติกรรมการใชบ้ริการ

ทางการเงินของลูกคา้ธนาคารออมสิน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการท าธุรกรรมทางเงินท่ีเคร่ืองถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ท่ี
ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม ไดแ้ก่ การถอนเงิน การโอนเงินท่ีเคร่ืองถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารออมสิน นอกเขต
จงัหวดัเดียวกนัการถอนเงินหรือโอนเงินในบตัรเดียวกนัท่ีเคร่ืองถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารอ่ืน นอกเขต
จงัหวดัเดียวกนั การถามยอด ถอนเงิน โอนเงินภายในบตัรภายในเดือนเดียวกนั  การโอนเงินรายยอ่ยระหว่างธนาคาร 
(ORFT) โดยใชบ้ตัรของธนาคารออมสินท่ีเคร่ืองถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารออมสิน เน่ืองจากปัจจุบนั
ลูกค้าได้ใช้บริการผ่าน  MyMo และพร้อมเพย์ท่ีไม่ต้องเสียค่าบริการแทน เห็นว่ามีประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัเป็นอย่างมากสามารถท าธุรกรรมทางการเงินไดทุ้กท่ีทุกเวลาตามตอ้งการและสามารถช่วยลดค่าใชจ่้าย 
เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทางในการไปท าธุรกรรมท่ีเคร่ืองถอนเงินอตัโนมติั (ATM) เป็นตน้ จึงสรุปไดว้่า สาเหตุท่ี
ส่งผลต่อการลดลงของค่าธรรมเนียมเอทีเอ็ม ธนาคารออมสิน ท่ีส าคัญคือ การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและ
พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเอทีเอ็มของลูกคา้ธนาคารออมสิน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุขวิทย ์พิมพแ์กว้ (2559) 
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ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเอทีเอ็ม สมาร์ทการ์ด ธนาคารกรุงเทพ:กรณีศึกษา บตัรบีเฟิสต ์สมาร์ท 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความง่ายในการใชง้านมีระดบัการส่งผลต่อความตั้งใจ
ในการใชง้านบตัรสมาร์ทการ์ดสูงสุดแสดงให้เห็นว่าเม่ือผูบ้ริโภคมีการรับรู้หรือเล็งเห็นว่าบตัรสมาร์ทการ์ดสามารถท่ี
จะใชง้านไดง่้ายและการท่ีเทคโนโลยีใชง้านได้ง่ายโดยท่ีผูบ้ริโภคไม่จ าเป็นตอ้งเรียนรู้หรือท าความเขา้ใจมากนัก
ผูบ้ริโภคจะมีแนวโนม้สูงท่ีจะใชบ้ตัรสมาร์ทการ์ดส่งผลให้เกิดความตั้งใจในการใชง้านสูงข้ึน 

วตัถุประสงค์ 2 เพ่ือศึกษาพฤตกิรรมการใช้บริการบัตรเอทเีอม็ของลูกค้าธนาคารออมสิน 
จากการศึกษาพบว่า ในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา การใชบ้ริการท่ีเคร่ืองถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารออม

สิน  เช่น ถอนเงิน โอนเงิน และการฝากเงินของลูกคา้ธนาคารออมสิน มีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากมีค่าธรรมเนียมใน
การใชบ้ริการ ตั้งแต่ 15 - 35 บาท ดว้ยเหตุน้ี ลูกคา้ธนาคารออมสินจึงไดมี้การเปล่ียนแปลงไปท าธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือมากข้ึน หรือ MyMo ของธนาคารออมสิน เพราะไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมอีกทั้งยงัมี
ความสะดวกสบาย ไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทางไปท าธุรกรรมทางการเงินยงัเคร่ืองถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารออม
สิน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปพิชญา มกราง (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอการยอมรับเทคโนโลย ี Internet 
Banking กรณีศึกษา GSB ในอ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน 
Internet Banking และการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใชง้าน Internet Banking ส่งผลในเชิงบวกต่อทศันคติในการใช้ 
Internet Banking เพ่ือท าธุรกรรมทางการเงินเพ่ิมมากข้ึน  

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบัตรเอทีเอ็มของ
ลูกค้าธนาคารออมสิน 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรบตัรเอทีเอ็มของลูกคา้ธนาคารออมสินมาก
ท่ีสุด คือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรบตัรเอทีเอ็มของลูกคา้ธนาคารออมสิน ไดแ้ก่  มี
ขอ้ความแจง้เตือนและลูกคา้สามารถบนัทึกรายการโอนเงินเพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานไดท้นัที ส าหรับปัจจยัดา้นบุคคลท่ี
มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรบตัรเอทีเอ็มของลูกคา้ธนาคารออมสิน ไดแ้ก่ ความเต็มใจให้บริการ  ให้ค  าแนะน าและ
สามารถแกไ้ขปัญหาให้กบัลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว และพบว่า อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ มีความคิดเห็นต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของวมิล
รัตน์ หิรัญรัตน์ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บตัรเดบิตธนาคารออมสิน ส านักพหลโยธิน ผล
การศึกษาพบว่า อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะเห็น
ว่า บุคลากรของธนาคารมีความส่วนส าคญัต่อการให้บริการและสามารถจะน าไปสู่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของ
ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี   

วตัถุประสงค์ที ่4 เพ่ือศึกษาแนวทางการเพิ่มรายได้ในส่วนอ่ืนขึน้มาทดแทนค่าธรรมเนียมเอทีเอ็ม ธนาคาร
ออมสิน 

1. การลดลงของค่าธรรมเนียมบตัรเอทีเอ็มชองธนาคารออมสิน มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัร
เอทีเอ็มของลูกค้าธนาคารออมสิน  ซ่ึงลูกค้าได้เปล่ียนช่องทางการใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo บน
โทรศพัทมื์อถือ โดยเฉพาะลูกคา้ท่ีมีอายุ 20 - 30 ปี และอายุ 31 - 40 ปี ท  างานในบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน 
25,001 - 35,000 บาท มีความคิดเห็นการท าธุรกรรมทางเงินผ่านโทรศพัท์มือถือเป็นบุคคลท่ีมีความทนัสมยั และ
สามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายได ้ดงันั้น ผูบ้ริหารธนาคารออมสินควรยกเลิกค่าธรรมเนียมบริการผ่านบตัรเอทีเอ็ม และ
สนบัสนุนให้ลูกคา้ไดใ้ชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นแอพพลิชัน่บนโทรศพัทมื์อให้มากข้ึน เช่น การกดเงินสดผา่น
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แอพพลิเคชัน่ MyMo แทนการใชบ้ตัรเอทีเอ็ม เป็นตน้ ซ่ึงจะท าให้ลูกคา้สมคัรใชบ้ริการเพ่ิมมากข้ึน อีกทั้งในอนาคต
ยงัช่วยลดตน้ทุนการติดตั้งเคร่ืองถอนเงินอัตโนมติั (ATM) ตามสาขาย่อยท่ีมีลูกคา้ใช้บริการน้อย ท าให้ธนาคารมี
รายไดจ้ากค่าบริการแรกเขา้เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีมีตน้ทุนท่ีไม่จ าเป็นลดลง   

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบตัรเอทีเอ็มของลูกคา้มาก
ท่ีสุด ดงันั้น พนกังานของธนาคารออมสินจึงมีบทบาทส าคญั ผูบ้ริหารธนาคารออมสินจึงควรใชก้ลยุทธ์เชิงรุกโดยให้
พนักงานธนาคารออมสินไดล้งพ้ืนท่ีเพ่ือแนะน าการบริการเก่ียวกบัประโยชน์ของการเปิดบญัชีเพ่ือสมคัรใชบ้ริการ 
เช่น เม่ือสมคัรใชบ้ริการบตัรเอทีเอ็มและแอพพลิเคชัน่ MyMo บนโทรศพัทมื์อถือก็สามารถกดเงินสดไดโ้ดยไม่ตอ้ง
ใชบ้ตัรเอทีเอ็ม เป็นตน้  ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเอทีเอ็มเพราะการแนะน าจากพนักงานธนาคาร
ออมสิน ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ท่ีมีอาย ุ31 - 40 ปี มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 25,000 บาท และ 25,001 - 35,000 บาท ส าหรับ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ กลุ่มลูกคา้ท่ีมีอายมีุความเห็นว่าดา้นลกัษณะทางกายภาพ  20 
- 30 ปี มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบตัรเอทีเอ็มของลูกคา้มากท่ีสุด  ดงันั้น เพ่ืออ านวยความสะดวกและสร้าง
ความมัน่ใจให้แก่ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการบตัรเอทีเอ็ม ผูบ้ริหารธนาคารออมสินควรให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดพ้ฒันาระบบการแจง้
เตือนอตัโนมติัผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โทรศพัทมื์อถือ ขอ้ความ SMS  และหน้าจอเคร่ืองถอนเงินอตัโนมติั (ATM) 
เป็นตน้  

3. ก าหนดแนวทางการเพ่ิมรายไดใ้นส่วนอ่ืนข้ึนมาทดแทนค่าธรรมเนียมบตัรเอทีเอ็มธนาคารออมสิน โดย
วิเคราะห์จากพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเอทีเอ็มและการท าธุรกรรมทางเงิน  เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑบ์ริการใหม่ ๆ เช่น 
การพฒันาแอพพลิเคชัน่ส าหรับการซ้ือ-ขายออนไลน์โดย ซ่ึงจะท าให้ธนาคารออมสินสามารถเพ่ิมยอดเงินฝากบญัชี
ได ้ หรือการเพ่ิมจ านวนร้านคา้ให้มากข้ึนเพ่ือสนับสนุนการใชบ้ริการทางการเงินผา่นแอพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อ อีก
ทั้งยงัเป็นช่องทางท่ีจะท าให้ธนาคารสามารถเขา้กลุ่มคา้ไดม้ากข้ึน และสามารถน าเสนอผลิตภณัฑบ์ริการทางการเงิน
ของธนาคารออมสินให้กบักลุ่มร้านคา้ใหม่  และพฒันาแอพพลิเคชั่นท่ีสนับสนุนการให้บริการเงินกูร้ายย่อยบน
โทรศพัท์มือถือ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้ไม่เกิน  15,000 บาท ประกอบอาชีพในบริษัทเอกชน ซ่ึงจะเป็น
ช่องทางของรายไดจ้ากอตัราดอกเบ้ียเงินกูไ้ดอี้กช่องทางหน่ึง  
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

แนวทางส าหรับการแกไ้ขปัญหาแนวโน้มการลดลงของรายไดค่้าธรรมเนียมเอทีเอ็มของธนาคารออมสิน 
ภาค 1 ภาค 2 และภาค 3 กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอแนวทางการเพ่ิมรายได้ทดแทนค่าธรรมเนียมเอทีเอ็ม 
ดงัต่อไปน้ี 

แนวทางที ่1 กลยุทธ์ดึง (Pull Strategy) 
กลยุทธ์ดึงเป็นกลยุทธ์ท่ีดึงพฤติกรรมของลูกคา้ของธนาคารออมสินท่ีมีพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการ

เงินผ่านโทรศพัทมื์อถือ  ซ่ึงกลยุทธ์จะเป็นการส่งเสริมให้ลูกคา้มีพฤติกรรมดงักล่าวหันมาสนใจการช าระเงินผ่าน
แอพพลิเคชัน่ MyMo ของธนาคารออมสินให้มากข้ึน  

ข้อดีคือ  
ธนาคารออมสินมีแอพพลิเคชัน่ท่ีสนับสนุนพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัทมื์อถือของ

ลูกคา้อยูแ่ลว้คือ แอพพลิเคชัน่ MyMo  ดงันั้น จึงเป็นกลยุทธ์ท่ีธนาคารออมสินสามารถให้พนักงานของธนาคารและ
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หน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องสามารถด าเนินการได้ทนัทีโดยไม่ต้องรอนโยบายจากส านักงานใหญ่ (ส านักงานพหลโยธิน) 
นอกจากน้ียงัเป็นกลยุทธ์ท่ีไม่ตอ้งมีใชง้บประมาณมาก เพียงแต่ให้พนักงานสร้างกิจกรรมหรือแรงจูงใจให้กบัลูกคา้ 
เช่น การสมคัรใชบ้ริการ MyMo ฟรี เม่ือเปิดบญัชีกบัธนาคารออมสินคร้ังแรก เป็นตน้     

ข้อเสีย  
ผูมี้หนา้ท่ีในการสร้างสรรคกิ์จกรรมเพ่ือสร้างแรงจูงใจลูกคา้ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจถึงพฤติกรรมของลูกคา้

เป็นอยา่งดี จึงจะสามารถน าเสนอกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีตรงกบัความสนใจไดม้ากท่ีสุด และกิจกรรมนั้นจะตอ้ง
มีความแตกต่างจากธนาคารคู่แข่งขนั โดยจะตอ้งศึกษากิจกรรมส่งเสริมการตลาดของคู่แข่งขนัด้วยเช่นกนั    

แนวทางที ่ 2 กลยุทธ์ผลกั (Push Strategy) 
กลยุทธ์ผลกัเป็นกลยุทธ์ท่ีผลกัดนัผลิตภณัฑ์และบริการของธนาคารออมสินออกไปสู่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

เพ่ือเพ่ิมรายไดจ้ากช่องทางอ่ืน ๆ นอกเหนือจากบตัรเอทีเอ็ม ไดแ้ก่ สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน สินเช่ือไร้
หลกัประกนั บริการการช าระเงินดว้ย QR Code เป็นตน้ โดยการแนะน าผลิตภณัฑแ์ละบริการของธนาคารออมสินทุก
ช่องทาง  เช่น  การแนะน าโดยพนักงานของธนาคารออมสิน การออกบูธกิจกรรมในงานแสดงสินค้า หรืองานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการเงินการธนาคาร การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือออนไลน์ เวบ็ไซตข์องธนาคารออม
สิน facebook และ application  เป็นตน้  

ข้อดีคือ  
สามารถเพ่ิมช่องทางการในการน าผลิตภณัฑ์และบริการของธนาคารออมสินไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได้

ครอบคลุมทุกช่องทาง    
ข้อเสีย  
จะตอ้งจดัสรรงบประมาณส าหรับการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑแ์ละบริการของธนาคารออมสิน

ทุกช่องทางไดอ้ย่างเพียงพอ รวมถึงการรับพนักงานทางการตลาดเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของ
ธนาคารออมสินไดอ้ยา่งทัว่ถึง โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดน้อ้ยซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคญักลุ่มหน่ึงท่ีธนาคารออม
สินไดว้างนโยบายเอาไว ้   

แนวทางที ่3 กลยุทธ์พัฒนาช่องทางการช าระเงินผ่านแอพพลเิคช่ัน MyMo 
กลยุทธ์พฒันาช่องทางการช าระเงินผ่านแอพพลิเคชัน่ MyMo เป็นการพฒันาดา้นเทคโนโลยใีห้มีศกัยภาพ

สูงยิ่งข้ึนเพ่ือให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างทัว่ถึง โดยการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมยัสามารถรองรับเทคโนโลยี 5G บน
โทรศพัท์มือถือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช่น มีเสถียรภาพ ใช้เวลาในการติดตั้ งรวดเร็ว และการท าธุรกรรม
ทางการเงินผา่นแอพพลิเคชัน่ MyMo มีความปลอดภยัสูงโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีล  ้าสมยัเหนือกว่าคู่แข่งขนั 

ข้อดีคือ  
เป็นกลยทุธ์ท่ีสามารถท าให้ธนาคารออมสินสามารถตอบสนองพฤติกรรมของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะใน

ปัจจุบนัมีแนวโน้มการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศพัท์มือเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากได้รับการ
สนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย และนโยบายของรัฐท่ีส่งเสริมให้ประเทศไทยกา้วสู่ยุคสังคมไร้เงินสด หาก
ธนาคารออมสินสามารถพฒันาเทคโนโลยีท่ีเหนือกว่าธนาคารคู่แข่งขนัจะช่วยให้มีโอกาสในการขยายฐานลูกคา้เพ่ิม
มากข้ึน และมีโอกาสท่ีลูกคา้จะใชบ้ริการอ่ืนๆ ของธนาคารออมสินไดส้ะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงจะท าให้สามารถมีรายได้
อ่ืนทดแทนค่าธรรมเนียมบตัรเอทีเอ็มไดเ้ป็นอยา่งดี    
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ข้อเสีย  
ตอ้งใชง้บประมาณในการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยค่ีอนขา้งสูง เช่น การพฒันาระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์  

บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี ซ่ึงอาจจะไม่สามารถด าเนินการได้ทนัที เพราะต้องรอนโยบายจาก
ส านกังานใหญ่  จึงอาจจะไม่สามารถด าเนินงานไดท้นัที 
 
กติตกิรรมประกาศ 

การจดัท ารายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองเล่มน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณอาจารยท่ี์
ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ท่ีไดก้รุณาให้ขอ้คิด พร้อมค าแนะน า ตลอดจนให้ค าปรึกษา ท าให้ไดรั้บความรู้
และความเข้าใจในเร่ืองท่ีศึกษาชัดเจนและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่า ง ๆ จนกระทั้ งเสร็จสมบูรณ์ และกราบ
ขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ซ่ึงท่านไดใ้ห้ค  าแนะน าและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนช้ีแนะแนวทางและให้
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาค้นควา้ อีกทั้งยงัช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการ
ด าเนินการ ติดตามความคืบหน้าในการศึกษา จนท าให้การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในคร้ังน้ีส าเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยดี 
สุดทา้ยน้ี ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีผูศึ้กษาไดน้ าผลงานของท่านมาอา้งอิงไวใ้นการศึกษาคน้ควา้ฉบบัน้ี 
ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีให้การช่วยเหลือตลอดมา และขอขอบพระคุณ
ธนาคารออมสินท่ีสนับสนุนให้ผูศึ้กษาได้ศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจะน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุด 
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ทัศนคติส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์หมูยอ 
ในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

The Influence of Attitude towards Marketing Mix on Consumer Purchase Decision for 
Preserved Pork Sausage Products in Bang Pa-in District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 

ณชิษณ์ สระทองนวน1 
1หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, nachit.sathongnuan@gmail.com 

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
          การวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาทศันคติส่วนประสมทางการตลาดในด้านต่างๆ ได้แก่ 1. ด้าน
ผลิตภัณฑ์ 2. ด้านราคา 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์หมูยอในพ้ืนท่ีอ าเภอบางปะอิน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงงานวิจัยช้ินน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยเก็บขอ้มูลทั้งหมดจากกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการ
เก็บแบบสอบถามในคร้ังน้ีจะเก็บจากผูบ้ริโภคท่ีเคยรับประทานหมูยอ และเป็นกลุ่มตวัอยา่งในพ้ืนท่ีอ  าเภอบางปะอิน 
จ านวนทั้งส้ิน 385 ตวัอย่าง โดยมีลกัษณะในการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) และหลงัจากนั้นได้
ท  าการเลือกสุ่มหากลุ่มตวัอย่างแบบใชค้วามสะดวก (Convenience sampling) และในการน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ผล จะ
ใชส้ถิติเชิงพรรณนา และมีการใชเ้คร่ืองมือโดยการใช ้Multiple Regression Analysis เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปร และเพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
           ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ทศันคติส่วนประสมทางการตลาดในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 1.  ดา้นผลิตภณัฑ์ 2. 
ดา้นราคา 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมา ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภัณฑ์หมูยอในอ าเภอบางปะอิน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงอาจมีเหตุผลเป็นเพราะ การออกแบบส่วน
ประสมทางการตลาด มีความคลา้ยคลึงกนัในหลายๆ ยีห่้อ ท  าให้ผูบ้ริโภคไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการเลือกซ้ือ โดยจะซ้ือ
เพราะความเคยชินมากกว่า เน่ืองจากทุกยีห่้อมีรูปแบบส่วนประสมทางการตลาดท่ีคลา้ยคลึงกนั 
ค าส าคญั:  ความคลา้ยคลึง, ทศันคติ, การตดัสินใจซ้ือ 

 

ABSTRACT 
The objective of this research was to study consumer attitude towards marketing mix in terms of 1. Product, 

2 .  Price, 3 .  Place, and 4.  Promotion and the influence of attitude towards marketing mix on consumer purchase 
decision for preserved pork sausage products in Bang Pa-in District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. This study 
was a quantitative research.  Data were collected from a questionnaire.  The sample of this study was 385 consumers 
who have ever consumed preserved pork sausage and lived in Bang Pa-in District. The sample was selected based on 
a simple random sampling.  Later a convenience sampling was used as the sampling method.  Data were analyzed 
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using descriptive statistics.  Multiple Regression Analysis was used to determine the relationship between variables 
and to test the set hypotheses.  

The results of this study indicated that attitude towards marketing mix ( Product, Price, Place, and 
Promotion) did not influence consumer purchase decision for preserved pork sausage products in Bang Pa-in District, 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.  This was possibly because marketing mix strategies were designed in similar 
manner as other brands, resulting in lower level of consumers’ participation and purchase decision. Consumers mostly 
bought the products due to familiarity as well as all brands had similar marketing mix model .    
Keywords:  Similarity, attitude, purchasing decisions   
 
1. บทน า 

จากอดีตจนถึงปัจจุบนัการบริโภคอาหารมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง ทั้งบริโภคอาหารจากในประเทศ 
และต่างประเทศ ในอดีตอาจเนน้การบริโภคเพ่ือให้มีพลงังานในการท ากิจกรรมต่างๆ ในปัจจุบนัอาจเน้นการบริโภค
เพ่ือสุขภาพ รักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงหน่ึงในอาหารท่ีหลายๆ คนเคยล้ิมรสรับประทาน เป็นอาหารเวียดนามคือ หมูยอ 
(มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน, 2555) เป็นสินคา้ หรือผลิตภณัฑ์ท่ีไดถื้อก าเนิดเกิดข้ึนมาจากประเทศเวียดนาม (กอง
ส่งเสริม และพฒันาการปศุสัตว์, 2556) โดยชาวเวียดนามมกัจะรับประทานเป็นอาหารว่าง หรืออาหารเรียกน ้ าย่อย 
ต่อมาประเทศไทยไดมี้การคิดพฒันา และท าการต่อยอดเมนูข้ึนมาใหม่ ดว้ยจากการน าหมูยอมาประกอบอาหารอย่าง
มากมายเช่น ย  าหมูยอ , ส้มต าหมูยอ และกระเพราหมูยอ เป็นตน้ (นนัทนา ปรมานุศิษฏ์, 2560) แต่หมูยอ เป็นอาหารท่ี
มีใยอาหารท่ีต ่า ท่ียงัสามารถท าให้เกิดโรคเร้ือรัง, โรคมะเร็งล าไส้ , โรคอว้น หรือโรคเส้นเลือดอุดตนั (บงัอร และศศิ
ลกัษณ์, 2549)  

หมูยอมกันิยมซ้ือเป็นของฝาก แต่ไม่ไดมี้ความนิยมเทียบเท่ากับแคบหมู หรือไส้อัว่ เหตุเพราะผูบ้ริโภค
มองเห็นถึงส่ิงท่ีควรปรับปรุงในผลิตภณัฑห์มูยอคือ เน้นการปรับปรุงบรรจุภณัฑใ์ห้มีลกัษณะท่ีสวยงาม โดดเด่นใน
สายตาของผูบ้ริโภค และไม่ควรห่อหมูยอดว้ยใบตองให้หนาจนเกินไป อนัเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคมีความรู้สึกว่าโดน
หลอกหลวงในเร่ืองของน ้ าหนักสุทธิของผลิตภณัฑ์หมูยอท่ีไม่แน่ชดั แต่ทั้งน้ีไม่ว่าจะห่อดว้ยใบตอง หรือห่อดว้ยไส้
พลาสติก ผูบ้ริโภคตอ้งการให้บรรจุภณัฑ์มีการป้องกนัในเร่ืองของการไม่ให้มีน ้ า หรือความช้ืนไหลออกมาจากตวั
ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงจะท าให้ผลิตภณัฑไ์ม่มีความน่าสนใจในการซ้ือ และบรรจุภณัฑค์วรแกะ หรือเปิดพร้อมรับประทานได้
ง่าย (ศูนยว์ิจยัเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2543) 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือศึกษาทศันคติในด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือหมูยอ ในอ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

2.2 เพ่ือศึกษาทศันคติในด้านราคา (Price) มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือหมูยอ ในอ าเภอบางปะอิน จังหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

2.3 เพ่ือศึกษาทศันคติในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหมูยอ ในอ าเภอบาง
ปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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2.4 เพ่ือศึกษาทศันคติในดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหมูยอ ในอ าเภอ
บางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

 
3. การด าเนินการวจิัย 

การเก็บขอ้มูลส าหรับงานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชก้ารเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) โดยท าการเลือกประชากรเป็นเพศชาย และเพศหญิง มีอายุ 20 ปีข้ึนไป 
และเป็นคนท่ีเคยรับประทานหมูยอ ในอ าเภอบางปะอิน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ทั้งหมด 18 ต าบล ซ่ึงท าการเก็บ
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 ชุด ท าการเลือกการสุ่มตัวอย่างใช้แบบความน่าจะเป็น (Probability sampling) มี
ลกัษณะการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) โดยจะสุ่มต าบลละ 21 ตวัอยา่ง ยกเวน้ต าบลบา้นหวา้ และ
ต าบลคลองจิก มีการสุ่มตวัอยา่ง 25 และ 24 ตวัอย่างตามล าดบั และท าการเลือกการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วาม
น่าจะเป็น (Nonprobability sampling) และท าการเลือกสุ่มหากลุ่มตัวอย่างแบบใช้ความสะดวก (Convenience 
sampling) โดยหากลุ่มตวัอยา่งบริเวณ 7-11 ในแต่ละต าบล เพราะมีการจราจรท่ีต่อเน่ือง เวน้แต่ในต าบลคลองจิก และ
ต าบลบา้นหวา้ ท่ีหากลุ่มตวัอยา่งท่ีบริเวณนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงมีการเร่ิมเก็บตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.พ. หลงัจากนั้นท า
การเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเอง (Self-administration) โดยแบบสอบถามมีดว้ยกนัทั้งหมด 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็น
ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัทศันคติส่วนประสมทางการตลาดในดา้น
ต่างๆ ไดแ้ก่ 1. ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์2. ทศันคติดา้นราคา 3. ทศันคติดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4. ทศันคติดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือหมูยอ ต่อมาจึงน าข้อมูลท่ีท าการเก็บจาก
แบบสอบถามน าไปวิเคราะห์สถิตเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติส่วนประสมทางการตลาด กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
หมูยอในอ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และเพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
4. ผลการวจิัย 

สรุปผลการศึกษาเชิงพรรณนา 
จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 385 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 20-29 ปี ระดบัการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี รายไดอ้ยูร่ะหว่าง 15,000 - 25,000 บาท กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพ คา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั สถานะ โสด 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิก 3 คน  

 
สรุปผลการศึกษาเชิงอนุมาน 
ภาพรวมของทศันคติดา้นผลิตภัณฑ์หมูยอมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 

2.843 และหากพิจารณาในรายขอ้จะพบว่า หมูยอควรมีบรรจุภณัฑ์ท่ีมีสีสันสวยงาม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.330 
รองลงมาคือ หมูยอมกัจะตอ้งซ้ือไปเป็นของฝากเท่านั้น เท่ากบั 3.197 รองลงมาคือ ขนาดของหมูยอเป็นส่ิงท่ีส าคญั
ท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือหมูยอ เท่ากบั 3.195 รองลงมาคือ ชอบรสชาติของหมูยอท่ีผสมพริกไทด าเป็นจ านวนมาก 
เท่ากบั 2.587 รองลงมาคือ หมูยอควรมีลกัษณะเป็นแบบแท่งเท่านั้น เท่ากบั 2.377 และรองลงมาคือ การห่อหมูยอโดย
การใชใ้บตองเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด เท่ากบั 2.374 
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ภาพรวมของทศันคติดา้นราคาของหมูยอมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 
2.834  และหากพิจารณาในรายขอ้จะพบว่า หมูยอราคาแพง มกัจะมีดีกว่าหมูยอราคาถูก มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 
3.317 รองลงมาคือ ราคาของหมูยอเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซ้ือหมูยอ เท่ากับ 3.218 รองลงมาคือ 
เปรียบเทียบราคาหมูยอจากแบรนด์ต่างๆ ก่อนท าการตดัสินใจซ้ือหมูยอเสมอ เท่ากบั 3.195 รองลงมาคือ หมูยอสูตร
พริกไทด าตอ้งมีราคาสูงกว่าหมูยอสูตรสมุนไพรเสมอ เท่ากบั 2.577 รองลงมาคือ ดูราคาหมูยอบนใบโบวช์วัร์สินคา้
เท่านั้น เท่ากบั 2.356 และรองลงมาคือ เลือกซ้ือหมูยอท่ีมีราคาถูกเท่านั้น เท่ากบั 2.343 

ภาพรวมของทศันคติดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายหมูยอมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อย โดย มีค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 2.397  และหากพิจารณาในรายขอ้จะพบว่า กล่ินของหมูยอในร้านขายหมูยอ ท าให้ท่านตดัสินใจซ้ือหมูยอได้
ง่ายข้ึน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.319 รองลงมาคือ การเดินทางมายงัหน้าร้านขายหมูยอดว้ยตวัเองดีท่ีสุด เท่ากบั 
3.016 รองลงมาคือ หมูยอควรมีจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้เท่านั้น เท่ากบั 2.151 รองลงมาคือ ร้านขายหมูยอควรขาย
แต่เพียงหมูยอเท่านั้น เท่ากบั 2.119 รองลงมาคือ ติดต่อกบัร้านขายหมูยอทาง Line เท่านั้น เท่ากบั 2.026 และรองลงมา
คือ ซ้ือหมูยอผา่นทาง Facebook เพียงช่องทางเดียวเท่ากบั 1.751 

ภาพรวมของทศันคติดา้นการส่งเสริมการตลาดหมูยอมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 3.007  และหากพิจารณาในรายขอ้จะพบว่า การบอกปากต่อปากเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด ในการตดัสินใจซ้ือหมูยอ 
ท าให้ท่านตดัสินใจซ้ือหมูยอไดง่้ายข้ึน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.847 รองลงมาคือ โปรโมชัน่ในการลดราคาหมูยอ 
ท าให้ท่านตดัสินใจซ้ือหมูยอไดร้วดเร็วข้ึน เท่ากบั 3.286 รองลงมาคือ การประชาสัมพนัธ์ท่ีดีท่ีสุด คือการจดับูธแสดง
ผลิตภณัฑห์มูยอเท่านั้น เท่ากบั 3.283 รองลงมาคือ พรีเซ็นเตอร์ช่ือดงัมีผลในการตดัสินใจซ้ือหมูยอไดง่้ายข้ึน เท่ากบั 
2.704 รองลงมาคือ การขายหมูยอบน Facebook ตอ้งเน้นท่ีการขายสินคา้เท่านั้น เท่ากบั 2.701 และรองลงมาคือ การ
โฆษณาหมูยอ ควรโฆษณาบน Facebook เท่านั้นเท่ากบั 2.223 

ผลจากการวิเคราะห์ Multiple Regression Analysis หาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรตน้คือ ทศันคติส่วน
ประสมทางการตลาด (4P’s) ทั้งหมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ทศันคติดา้นผลิตภณัฑห์มูยอ 2. ทศันคติดา้นราคาของหมูยอ 3. 
ทศันคติดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายหมูยอ 4. ทศันคติดา้นการส่งเสริมการตลาดหมูยอ กบัตวัแปรตามคือ การตดัสินใจ
ซ้ือหมูยอ จากการท่ีท าการทดสอบสมมติฐานสรุปผลไดด้งัต่อไปน้ีคือ ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์หมูยอมีค่า sig เท่ากบั 
0.730  ทศันคติดา้นราคาของหมูยอมีค่า sig เท่ากบั 0.557  ทศันคติดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายหมูยอ มีค่า sig เท่ากบั 
0.728  ทศันคติดา้นการส่งเสริมการตลาดหมูยอมีค่า sig เท่ากบั 0.994  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าทั้ง 4 ดา้น ไม่มีความสัมพนัธ์
กับการตัดสินใจซ้ือหมูยอ และเม่ือท าการพิจารณาค่า Standardized Regression Coefficient (Beta) เพ่ือต้องการ
ประเมินระดบัความส าคญัของตวัแปรตน้ในการพยากรณ์ตวัแปรตามพบว่า ตวัแปรตน้คือ ทศันคติส่วนประสมทาง
การตลาด (4P’s) ไดจ้ดัเรียงล าดบัตามความส าคญัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ทศันคติดา้นราคาของหมูยอ , ทศันคติดา้น
การส่งเสริมการตลาดหมูยอ , ทศันคติดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายหมูยอ และทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์หมูยอ ซ่ึงมีค่า 
Beta เท่ากบั 0.195 , 0.001 , - 0.25 และ - 0.113 ตามล าดบั 
 

5. การอภปิรายผล 
ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์หมูยอในอ าเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา อาจเป็นเพราะ ผูบ้ริโภคมองว่าบรรจุภณัฑ์ของหมูยอไม่มีสีสันท่ีสวยงาม การห่อหมูยอโดยใช้
ใบตองท าให้ไม่ทราบถึงน ้ าหนักสุทธิของหมูยอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทศันคติของ (Roger, 1978: อ้างถึงใน สุ
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รพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533) ท่ีให้ความหมายไวว้่า บุคคลนั้นๆ มีความคิด และความรู้สึกท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงทั้งหมดมี
รากฐานมาจากความเช่ือ กล่าวไดว้่าอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกว่าผลิตภณัฑห์มูยอ มีความคลา้ยคลึง และไม่มี
ความโดดเด่น จึงไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑห์มูยอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ธนากร วงษ์พาสกลาง, 
2559) ท่ีไดศึ้กษาในเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทศันคติ และการด าเนินชีวิต มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหาร
ส าเร็จรูปแช่แข็งในกรุงเทพ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภัณฑ์ ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหาร
ส าเร็จรูปแช่แข็งในกรุงเทพ ซ่ึงอาจเป็นเพราะ สินคา้ในส่วนของแบรนดต่์างๆ ไม่มีความแตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ (ธันวา ธีรธรรมธาดา, 2558) ท่ีไดศึ้กษาในเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์  ารุง
ผวิหนา้ (Facial Skincare) ระดบั Counter Brand ของ ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัในดา้น
ผลิตภณัฑ์ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าระดับ Counter Brand ของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร อาจมีเหตุผลมาจากการออกแบบบรรจุภณัฑ์ในแต่ละแบรนดท่ี์ไม่แตกต่างกนั   

ทัศนคติด้านราคา ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ซ้ือผลิตภัณฑ์ห มูยอในอ า เภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อาจเป็นเพราะ ราคาหมูยออยู่ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั ผูบ้ริโภคจึงไม่เห็นความสนใจมากนัก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดในดา้นราคาของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุภร เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท ์
และองอาจ ปทะวานิช, 2541) ท่ีให้ความหมายไวว้่า การตั้งราคาควรจะตอ้งตั้งให้ผูบ้ริโภคเกิดความยอมรับในคุณภาพ
สินคา้ เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งจ่ายไป กล่าวคือ อาจเป็นเพราะ หมูยอของแต่ละแบรนด ์ มีราคา และ
คุณภาพท่ีใกลเ้คียงกนั จึงท าให้ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ่ือผลิตภณัฑห์มูยอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (เพ็ญนิภา 
พรพฒันนางกูร, 2551) ท่ีไดศึ้กษาในเร่ือง ทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่น าเขา้จากต่างประเทศของวยัรุ่น 
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในดา้นราคา ไม่มีความสัมพนัธ์กนักับพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นน าเขา้จาก
ต่างประเทศของวยัรุ่น อาจเกิดข้ึนจากการท่ีกลุ่มวยัรุ่นไม่ได้ให้ความส าคัญกับเร่ืองราคาเป็นอันดบัแรก และยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ม่ิงขวญั ศรีทอง, 2558) ท่ีไดศึ้กษาในเร่ือง ทศันคติ และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
อุปกรณ์สวมใส่ (Wearable Device) ในรูปแบบสายรัดขอ้มือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดของในด้านราคา ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์สวมใส่ (Wearable 
Device) ในรูปแบบสายรัดขอ้มือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล อาจเป็นเพราะ ราคาอุปกรณ์
สวมใส่ (Wearable Device) มีความใกลเ้คียงกนั 

ทศันคติด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์หมูยอในอ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อาจเป็นเพราะ หมูยอสามารถหาไดง่้าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทศันคติของ (อดุลย ์จาตุรง
คกุล 2543; อา้งอิงจากJenkins.n.d.) ท่ีให้ความหมายไวว้่า ความรู้ ความเขา้ใจของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงนั้นๆ ซ่ึงสามารถท า
ให้นึกภาพวตัถุส่ิงนั้นได ้กล่าวคือ ผูบ้ริโภคมีความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีจดัจ าหน่ายหมูยอ โดยจะจ าหน่ายอยูใ่นพ้ืนท่ีเดิมๆ 
ท่ีผูบ้ริโภคเคยเดินทางไป ซ่ึงยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (นายธนัวา ธีรธรรมธาดา, 2558) ท่ีไดศึ้กษาในเร่ือง ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ  ารุงผวิหน้า (Facial Skincare) ระดบั Counter Brand ของ ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัในดา้นช่องทางในการจดัจ าหน่าย ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ  ารุง
ผิวหน้าระดบั Counter Brand ของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อาจมีเหตุผลมาจากการท่ีมีสถานท่ีจดั
จ าหน่ายอยูเ่ป็นจ านวนหลายสาขา และเป็นสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคเคยชินมาชา้นาน และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ม่ิง
ขวญั ศรีทอง, 2558) ท่ีได้ศึกษาในเร่ือง ทศันคติ และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์สวมใส่ (Wearable 
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Device) ในรูปแบบสายรัดขอ้มือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสม
การตลาดของในดา้นการจดัจ าหน่าย ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์สวมใส่ (Wearable Device) ในรูปแบบสาย
รัดข้อมือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล อาจเป็นเพราะ แต่ละแบรนด์มีการจัดจ าหน่ายใน
ช่องทางเดียวกนั และคลา้ยกนั 

ทศันคติดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑห์มูยอในอ าเภอบางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการตดัสินใจของ (Kotler, 2003) ท่ีให้ความหมายไวว้่า การตดัสินใจซ้ือ
เป็นกระบวนการของผูบ้ริโภค จะต้องใช้ข้อมูล และระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือ กล่าวคือ การท าการส่งเสริม
การตลาดในธุรกิจหมูยอ มีเน้ือหา หรือองค์ประกอบท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (เพ็ญนิภา 
พรพฒันนางกูร, 2551) ท่ีไดศึ้กษาในเร่ือง ทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่น าเขา้จากต่างประเทศของวยัรุ่น 
พบว่า ส่วนประสมการตลาดในดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์กนักบัพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่
น าเขา้จากต่างประเทศของวยัรุ่น อาจเพราะกลุ่มคนเหล่าน้ี ไม่ไดใ้ห้ความสนใจเก่ียวกบัการส่งเสริมการตลาดในเร่ือง
ต่างๆ จึงไม่มีผลต่อการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่น าเขา้ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ธนากร วงษพ์าสกลาง, 2559) ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ทศันคติ และการด าเนินชีวิต มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งในกรุงเทพ 
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งใน
กรุงเทพ อาจเป็นเพราะ มีการโฆษณาท่ีผูบ้ริโภคเคยเห็น หรือสามารถพบเห็นไดบ่้อยคร้ัง 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังน้ี 

ส าหรับงานวิจยัในคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลาในการเก็บขอ้มูล และควรมีการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
แบบการสัมภาษณ์ควบคู่กบัเชิงปริมาณแบบการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือท่ีจะให้ไดใ้นส่วน

ของขอ้มูลท่ีมีความเชิงลึกกว่าเดิม และเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป  

ส าหรับการท าวิจยัในคร้ังต่อไปน้ี หากมีผูท่ี้มีความสนใจในการศึกษางานวิจยัอ่ืน ท่ีมีลกัษณะท่ีเหมือนกนั
หรือคลา้ยคลึงกนั โดยทางผูว้ิจยัไดมี้ขอ้เสนอแนะให้ส าหรับผูท่ี้สนใจดงัต่อไปน้ี การเลือกพ้ืนท่ีในการท าการศึกษา
การวิจยัผูว้ิจยัควรเลือกดูพ้ืนท่ี หรือสถานท่ีท่ีสนใจท าการศึกษาให้มีความเหมาะสมส าหรับงานวิจยั หรือส่ิงท่ีตอ้งการ
ท่ีจะท าการศึกษา และการก าหนดขอบเขตในการเลือกกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัควรมีการก าหนดส าหรับจ านวนโควตาของ
กลุ่มตวัอยา่ง หรือผูต้อบแบบสอบถาม ให้มีความสมดุล และเท่าเทียมกนั เพ่ือเพ่ิมความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลให้มากข้ึนกว่าเดิม 

 

ขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการ 
ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัแก่การออกแบบบรรจุภณัฑใ์ห้มีสีสันท่ีสวยงาม โดดเด่นสะดุดตา และมีขนาดของ
ผลิตภณัฑท่ี์ให้ผูบ้ริโภคไดต้ดัสินใจซ้ือตามความตอ้งการในการบริโภค ควรใชก้ล่ินของหมูยอในสถานท่ีจดัจ าหน่าย
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ในการกระตุน้การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคง่ายข้ึน และควรสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ผูบ้ริโภค เพ่ือให้ผูบ้ริโภคนั้น
เป็นส่ือในการบอกปากต่อปากในดา้นท่ีดีต่อกิจการ เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือของกิจการให้แก่ผูบ้ริโภค 
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แนวทางการเพิ่มยอดขายสินค้ากลุ่มข้าวไม่ขัดสี ของข้าวยี่ห้อ ABC ในตลาดค้าปลกีสมยัใหม่ 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดจ าหน่ายสินคา้ในกลุ่มตลาดขา้วไม่ขดัสีของ

ขา้วยี่ห้อ ABC ในตลาดคา้ปลีกสมยัใหม่ ในรูปแบบการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจาก
งานวิจยัและบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของขา้วไม่ขดัสี และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้กลุ่มขา้วไม่
ขดัสี ผา่นการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย เจา้หนา้ท่ีดูแลร้านคา้ในกลุ่มสินคา้
ขา้วไม่ขดัสี และผูจ้ดัการแบรนด์สินคา้ขา้วไม่ขดัสี (Brand Manager) รวมทั้งการส ารวจพ้ืนท่ีการวางจ าหน่ายสินคา้
ขา้วไม่ขดัสี จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ตามทฤษฏี และสร้างแนวทางเลือกผา่นกระบวนการคดัเลือกโดยเกณฑ์
การให้คะแนน 

จากการศึกษาพบว่าทางเลือกท่ีได้คะแนนมากท่ีสุดคือ การเพ่ิมคุณค่าให้กับตราสินค้า (Value Added) 
พยายามเพ่ิมประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บ ไม่ว่าจะเป็นคุณประโยชน์ต่อการใชส้อย (Functional Benefit) ประโยชน์
ทางดา้นอารมณ์และความรู้สึก (Emotional Benefit) เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความสัมพนัธ์ระยะยาวกบัผูบ้ริโภค 
ในการใชผ้ลิตภณัฑข์า้วไม่ขดัสีน ากลยทุธ์ดงักล่าวมาจดัท าดชันีช้ีวดัและแผนการปฏิบติังานต่อไป 
ค าส าคญั:  สินคา้ขา้วไม่ขดัสี, การเพ่ิมยอดขาย, ตลาดคา้ปลีกสมยัใหม่ 
 

ABSTRACT 
The purpose of this study is to find the ways to increase sales of unpolished rice product of ABC brand rice 

in modern trade market.  By qualitative study, the secondary data were collected from researches and articles related 
to the unpolished rice subject.  The decision behavior of consumers to buy unpolished rice were collected through 
primary data by interviewing the target groups of consumers, staffs in the sale shops and also the brand manager of 
the unpolished rice products, including the survey of selling areas of the unpolished rice products.  Finally, the data 
were analyzed according to the theory and the alternatives were created through the selection process by scoring 
criteria from the study. 

It was found that the most rated choice was the Value Added, by adding value to the brand and increasing 
more benefits to the consumers whether the functional or emotional benefits in order to build long-term relationships 
with the consumers. These strategies should be implemented to create indicators and the further action plans. 
Keywords:  unpolished rice, ways to increase in sales, modern trade market 
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1. บทน า 
ปัจจุบนัสินคา้กลุ่มขา้วท่ีจ  าหน่ายในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่สามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ขา้วขาวหอม

มะลิ ขา้วหอมผสม ขา้วขาวและขา้วไม่ขดัสี จากขอ้มูลของ เอซี นีลเส็น 2560 (Ac Nielsen) พบว่า ในปี 2559 สัดส่วน
การจ าหน่ายของตลาดขา้วทั้ง 4 ชนิด มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 โดยขา้วขาวมีปริมาณการจ าหน่าย
เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 12.94 รองลงมาเป็น ขา้วขาวหอมมะลิ ร้อยละ 12.05 ขา้วหอมผสม ร้อยละ 7.92 และ
ขา้วไม่ขดัสี ร้อยละ 4.25 และในปี 2560 ปริมาณการจ าหน่ายขา้วในส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกบัปี 2559 โดย
กลุ่มข้าวไม่ขัดสีมีปริมาณการจ าหน่ายเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ 12.57 รองลงมาเป็น ข้าวหอมผสม                  
ร้อยละ 10.13 และกลุ่มขา้วขาวหอมมะลิ ร้อยละ 8.76 ยกเวน้เพียงกลุ่มของขา้วขาว ซ่ึงเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนั
ขา้ม มีปริมาณการจ าหน่ายลดลง เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 คิดเป็นลดลงร้อยละ 4.76 ทางดา้นขอ้มูลส่วนแบ่งตลาด
ของกลุ่มข้าวไม่ขัดสีในตลาดค้าปลีกสมยัใหม่ พบว่า ในปี 2558 ส่วนแบ่งตลาดของข้าวยี่ห้อ B สูงท่ีสุด คิดเป็น       
ร้อยละ 20.84 รองลงมาเป็น ยี่ห้อ S ร้อยละ 17.39 ยี่ห้อ ABC ร้อยละ 10.50 ยี่ห้อ P ร้อยละ 4.25 ยี่ห้อ M ร้อยละ 3.77 
ในขณะท่ีช่วง ปี 2559 - 2560 ส่วนแบ่งตลาดของขา้วยี่ห้อ S สูงท่ีสุด รองลงมาเป็น ยี่ห้อ B ยี่ห้อ ABC ยี่ห้อ M และ
ยีห่้อ P ตามล าดบั นอกจากนั้น ส่วนแบ่งตลาดของขา้วยีห่้อ S ปี 2558 - 2560 ยงัมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยมี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 17.39 ร้อยละ 18.17 และ ร้อยละ 22.58 ตามล าดบั แตกต่างจากส่วนแบ่งตลาดของขา้วยี่ห้อ 
ABC ปี 2558 – 2560 มีแนวโน้มลดลงทุกปี โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 10.50 ร้อยละ 10.05 และ ร้อยละ 8.82 
ตามล าดบั      นอกจากนั้น หากพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงของปริมาณการจดัจ าหน่ายของกลุ่มขา้วไม่ขดัสีในตลาด
คา้ปลีกสมยัใหม่ เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้จะพบว่า ในปี 2559 ขา้วยีห่้อ M มีการเปล่ียนแปลงของปริมาณการจดั
จ าหน่ายเพ่ิมข้ึนสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 98.33 รองลงมาเป็น ยี่ห้อ S คิดเป็นร้อยละ 8.91 ต่างจาก 3 ยี่ห้อ คือ ยี่ห้อ B 
ยี่ห้อ P และ ยี่ห้อ ABC ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีลดลง ทางดา้น ปี 2560 พบว่า ขา้วยี่ห้อ S มีการเปล่ียนแปลง
ของปริมาณการจดัจ าหน่ายเม่ือเทียบกบัปี 2559 เพ่ิมข้ึนสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.88 ในขณะท่ีขา้วยีห่้อ ABC กลบัมี
การเปล่ียนแปลงของปริมาณการจดัจ าหน่ายในทิศทางท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง ทั้งใน ปี 2559 และ 2560 คิดเป็นลดลง 
ร้อยละ 0.20 และร้อยละ 1.19 ตามล าดบั จากปัญหาดงักล่าวงานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอด
จ าหน่ายสินคา้ในกลุ่มตลาดขา้วไม่ขดัสี น าไปเป็นแนวทางการประยกุต์ใชพ้ฒันาและเพ่ิมปริมาณการจดัจ าหน่าย ให้
สอดคลอ้งกบัตลาดท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน     
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดจ าหน่ายสินคา้ในกลุ่มตลาดขา้วไม่ขดัสี 
 
3. การด าเนินการวจิัย 

การศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ ท  าการรวบรวมขอ้มูลงานวิจยัท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือ
ข้าวไม่ขัดสี ปัจจัยในการซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภคในตลาดค้าปลีกสมยัใหม่ กลยุทธ์เก่ียวกับการด าเนินการธุรกิจ 
บทความท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรมจากสินคา้ขา้วเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

     การศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ ท าการศึกษาขอ้มูลสินค้าในตลาดค้าปลีกสมยัใหม่ โดยการเขา้ไปในสังเกต 
(Survey) พ้ืนท่ีการวางจ าหน่ายสินคา้ ท  าการจดบนัทึกลงแบบฟอร์มส ารวจ ชนิดสินคา้ ขนาดการวางจ าหน่าย ราคา
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สินคา้ รูปแบบหรือชนิดบรรจุภณัฑ ์ รูปแบบการวางจ าหน่าย กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ณ จุดขายหรือบนบรรจุภณัฑ์ 
ช่วงเวลาการท ากิจกรรม  

     การตรวจสอบคุณภาพสินค้า การตรวจสอบด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้านหุงต้ม การศึกษาข้อมูล
ยอดขาย ส่วนแบ่งตลาดกลุ่มข้าวไม่ขัดสี ในตลาดค้าปลีกสมยัใหม่จากเอซี นีลเส็น (AC Neilson) ปี พ.ศ. 2560 
การศึกษาขอ้มูลยอดจ าหน่ายสินคา้ กลุ่มขา้วไม่ขดัสี ของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ห้างสรรพสินคา้บ๊ิกซี ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ขอ้มูลยอดจ าหน่ายสินคา้ออกจาก อีวายซี (EYC Data) 

     การสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูบ้ริโภคขา้วไม่ขดัสีเป็นประจ าจ  านวน 10 ท่าน สัมภาษณ์เชิงลึกเจา้หนา้ท่ีร้านคา้
ปลีกสมัยใหม่จ านวน 3 ท่าน และสัมภาษณ์ผู ้จัดการแบรนด์สินค้า (Brand Manager) สินค้าข้าวยี่ห้อ ABC               
จ  านวน 1 ท่าน 
 
4. ผลการวจิัย 

ผลการศึกษาดา้นการส ารวจสินคา้ท่ีวางจ าหน่ายในตลาดคา้ปลีกสมยัใหม่ พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์สินคา้ขา้ว
ยีห่้อ ABC มีคุณภาพสูงกว่าขา้วยีห่้อ S และยีห่้อ M ในหลายหัวขอ้ ดา้นราคาสินคา้ขา้วไม่ขดัสียีห่้อ S จะจ าหน่ายราคา
ต ่าท่ีสุดในทุกพ้ืนท่ีการจ าหน่าย ดา้นการวางจ าหน่ายสินคา้ การวางจ าหน่ายสินคา้จะเป็นรูปแบบการวางบนชั้น และ
การวางกอง โดยแยกตามกลุ่มของประเภทสินคา้ขา้วส่งผลให้ผูบ้ริโภคอาจเกิดความเปรียบเทียบในการเลือกซ้ือสินคา้ 
อีกทั้งขา้วยี่ห้อ ABC มีการจดัวางบนชั้นซ่ึงไม่อยู่ในระดบัสายตา ดา้นโปรโมชัน่ในกลุ่มสินคา้ขา้วไม่ขดัสีไม่มีการ
จดัท าโปรโมชัน่มากนกั  

การศึกษาขอ้มูลผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริโภคท่ีรับประทานข้าวไม่ขัดสี ผูท่ี้รับประทานขา้วไม่ขดัสีเป็น
ประจ า เป็นเพศหญิง ช่วงอาย ุ31 – 40 ปี รับประทาน เพราะมีประโยชน์ มีใยอาหาร ลกัษณะของขา้วไม่ขดัสีท่ีผูบ้ริโภค
ตอ้งการ คือ ขา้วเต็มเมล็ด มีลกัษณะน่ิม และทานง่าย เลือกซ้ือขนาด 5 กิโลกรัม เพราะ ราคาถูก ขนาดพอดี โดยให้ท่ี
ผูบ้ริโภคจะซ้ือขา้วไม่ขดัสี (คิดเป็น 1 กิโลกรัม) สูงสุดท่ี 50 บาท และราคาเลือกมากท่ีสุด 40 บาทต่อกิโลกรัม ส าหรับ
ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด ให้ความสนใจในกรณีท่ีมีพนักงานแนะน าสินคา้ เพราะไดล้องชิม  และ
ชอบการจดักิจกรรมลดราคา และเลือกซ้ือขา้วยีห่้อ S มากท่ีสุดรองลงมาเป็นยีห่้อ ABC 

การศึกษาขอ้มูลผลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีประจ า ณ ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ผูบ้ริโภคให้ความสนใจ
ทางดา้นราคามากท่ีสุด โดยตอ้งจดัท าป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจนเพ่ือดึงดูดความสนใจ ในส่วนของกิจกรรมการตั้งกอง
และกิจกรรมพนกังานแนะน าสินคา้จะช่วยให้สินคา้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน อีกทั้งช่วงเวลาท่ีจดัชงชิมสินคา้จะไดรั้บความ
สนใจเป็นอยา่งมากโดยเสมอ เน่ืองจากปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีการค านึงถึงราคาเปรียบเทียบระหว่างขา้วแต่ละยีห่้อ ถึงแม้
จะมีการจดัท ากิจกรรมลดราคา ก็จะน าราคามาเปรียบเทียบกนัอีกคร้ังหน่ึง และส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคจะมีความตั้งใจมา
ซ้ือสินคา้ขา้วยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึงอยู่แลว้ แต่หากมาพบกิจกรรมลดราคาของยี่ห้อคู่แข่งก็อาจเกิดการเปล่ียนแปลงการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดเ้สมอ และภาพรวมตลาดขา้วไม่ขดัสีมีแนวโนม้เติบโตเพ่ิมข้ึนมีผูบ้ริโภคให้ความสนใจมากข้ึน 

การ ศึกษาข้อ มูลจากการสัมภาษณ์ของผู ้บ ริหารภายในองค์กร  ผู ้จัดการแบรนด์ข้าวไม่ขัดสี                          
(Senior Brand Manager) แนวโน้มการรักษาสุขภาพของผูบ้ริโภคหันมารับประทานขา้วกลุ่มขา้วไม่ขดัสีเพ่ิมข้ึน การ
วางกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ท่ีจะเพ่ิมคุณค่าให้กับสินค้าทั้งด้าน Functional กับ Emotional ต้องมีการหา 
Functional ท่ีชดัเจนให้กบัสินคา้ องคก์รมีเป้าหมายท่ีจะเป็นผูน้ าเบอร์ 1 ในตลาดสินคา้ขา้วไม่ขดัสี ในปี 2562 
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การศึกษายอดจ าหน่ายสินค้าข้าวไม่ขัดสี ยอดจ าหน่ายออกของห้ างสรรพสินค้าบ๊ิกซี พบว่า ในแต่ละ
ช่วงเวลาการจ าหน่ายราคาสินคา้ขา้วยี่ห้อ S มีราคาถูกกว่าตลอดและมียอดขายสูงกว่าขา้วยีห่้อ ABC และ ยี่ห้อ M อีก
ทั้งบา้งช่วงเวลาท่ีขา้วยี่ห้อ ABC และยี่ห้อ M มีราคาจ าหน่ายใกลเ้คียงกบัขา้วยีห่้อ S แต่ยอดขายก็ไม่ไดสู้งข้ึนไปตาม
กบัขา้วยีห่้อ S การศึกษาดา้นการเติบโตของตลาดขา้วไม่ขดัสีมีแนวโน้มเติบโตข้ึนทุกปี พบว่า ขา้วยีห่้อ S มีส่วนแบ่ง
ตลาดสูงท่ีสุด รองลงมาเป็นขา้วยีห่้อ ABC และขา้วยีห่้อ M ตามล าดบั 

การวิเคราะห์ขอ้มูลของภาพรวมต่าง ๆ ในตลาดและอุตสาหกรรม จากเกณฑท์างดา้นต่าง ๆ พบว่า 
เกณฑท์างภูมิศาสตร์ ผูบ้ริโภคขา้วขดัสีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนเมือง 
เกณฑ์ทางประชากรศาสตร์ ผูบ้ริโภคท่ีรับประทานขา้วไม่ขดัสี เป็นเพศหญิง อายุ 30 ปีข้ึนไป การอาศยัอยู่

แบบครอบครัว 2 คนข้ึนไป 
เกณฑ์ทางจิตวิทยา  ผูบ้ริโภคท่ีรับประทานขา้วไม่ขดัสี ซ้ือสินคา้เพราะราคาถูก และซ้ือขนาด 5 กิโลกรัม 

เพราะขนาดพอดีและคุม้ค่ากว่า 
เกณฑท์างพฤติกรรมศาสตร์  ผูบ้ริโภคท่ีท าการซ้ือขา้วไม่ขดัสี จะมียีห่้อสินคา้ในใจขณะมาซ้ือ แต่ถา้ระหว่าง

การซ้ือเกิดเห็นราคาโปรโมชัน่ท่ีดึงดูดใจมากกว่าก็อาจเป็นผลต่อการตดัสินใจ และเลือกซ้ือขา้วไม่ขดัสีท่ีเป็นขา้วเต็ม
เมล็ด หุงตม้แลว้ตอ้งน่ิมไม่แข็งกระดา้ง 

การเลือกตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคท่ีรับประทานข้าวไม่ขัดสี เป็นรูปแบบการตลาดเฉพาะส่วน (Niche 
Market) เพราะผูท่ี้รับประทานขา้วไม่ขัดสีมีเฉพาะกลุ่มท่ีเห็นถึงประโยชน์ของขา้วไม่ขดัสี ทานเพราะมีประโยชน์ 
เพราะลดความอว้น 

การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ จากการเปรียบเทียบระหว่างส่วนแบ่งตลาดและความน่ิมจากการตรวจสอบ
คุณภาพของขา้วทั้ง 3 ยีห่้อ พบว่า ขา้วยีห่้อ S ซ่ึงมีความน่ิมนอ้ยกว่าขา้วยีห่้อ ABC แต่กลบัมีส่วนแบ่งตลาดท่ีมากกว่า 
ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ ท่ีเลือกซ้ือขา้วไม่ขดัสีท่ีมีลกัษณะน่ิมเป็นหลกั ดงันั้น จากการวาง
ต าแหน่งของสินคา้ ลกัษณะทางเน้ือสัมผสัอาจไม่ไดช่้วยในการเพ่ิมยอดจ าหน่ายสินคา้ จึงตอ้งท าการหาประโยชน์
ดา้นอ่ืน ๆ ทดแทน 

จากข้อมูลข้างต้นทางผูศึ้กษาน าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ด้วยเคร่ืองมือ 
SWOT และ TOWS 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ร 
ดา้นจุดแข็ง (Strengths) 
เป็นบริษทัท่ีมีการด าเนินกิจการมาอย่างยาวนานมากกว่า 80 ปี มีแหล่งวตัถุดิบเฉพาะท่ีมีคุณภาพ ท าการ

พฒันาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค อีกทั้งด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายก็มี
หลากหลายช่องทางเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไม่ว่าจะเป็น การจ าหน่ายผ่านร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ 
การคา้แบบดั้งเดิม ธุรกิจต่อธุรกิจ ธุรกิจกบัลูกคา้ ออนไลน์ การจดัส่งถึงมือผูบ้ริโภค 

ดา้นจุดอ่อน (Weakness) 
การบริหารงานในรูปแบบเครือญาติ ผ่านการตัดสินใจจากผูบ้ริหารสูงสุด ไม่เกิดการกระจายอ านาจ 

นอกจากนั้นเพ่ือรักษาคุณภาพและมาตรฐานของบริษทั ฯ จึงจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนในวตัถุดิบสูงมาก อีกทั้งขา้วเป็น
สินคา้ท่ีมีน ้ าหนกัมากจึงส่งผลต่อการบริหารจดัการภายในทั้งในดา้นก าลงัคนและเคร่ืองจกัร 
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ดา้นโอกาส (Opportunities) 
จากการท่ีสังคมในปัจจุบนัประชาชนเร่ิมหันมาใส่ใจในสุขภาพกนัมากข้ึน ไม่ว่าจะดว้ยเร่ืองของอตัราการ

เกิดโรคร้ายแรงท่ีเพ่ิมสูงข้ึน อีกทั้งสังคมประเทศไทยในปัจจุบนัก าลงัเขา้สู่สังคมผูสู้งวยั ท  าให้ประชาชนหันมาใส่ใจ
ในการเลือกสินคา้เพ่ือสุขภาพ สินคา้ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย  

ดา้นอุปสรรค (Threats) 
เพ่ือให้ได้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด จ  าเป็นท่ีจะต้องใช้ข้าวท่ีมีการเพาะปลูกเพียงปีละ 1 คร้ัง ซ่ึงปัจจัย

ทางดา้นสภาพอากาศท่ีไม่สามารถควบคุมไดย้อ่มส่งผลต่อคุณภาพสินคา้รวมไปถึงตน้ทุนการผลิต 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มรวม 

ตารางท่ี 1  สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ร  
ปัจจยัภายใน 

 
 
 
 
 

ปัจจยัภายนอก 

จุดแข็ง (Strangth) 
S1 = มีพ้ืนท่ีการปลูกขา้วติดลุ่มแม่น ้ า
โขง อากาศดี น ้ าดี 
S2 = แบรนดเ์ก่าแก่ ยาวนานมากกว่า 
80 ปี ผูบ้ริโภคเช่ือถือในคุณภาพ 
S3 = การจ าหน่ายครบทุกช่องทาง 
MT,TT,B2B,B2C,Online,Delivery 

จุดอ่อน (Weekness) 
W1 = การบริหารงานโดยอ านาจการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหารสูงสุด 
บางคร้ังไม่ทนัต่อสถาณการณ์ 
W2 = การลงทุนในวตัถุดิบสูง 
W3 = สินคา้ขา้วมีน ้ าหนกัมาก 

โอกาส (Opportunities) 
O1 = เขา้สู่สังคมผูสู้งวยั คนหันมา
ใส่ใจในการเลือกหาสินคา้สุขภาพ 
มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
O2 = อตัราการเป็นโรคมะเร็ง 
โรคหัวใจ โรคเบาหวานมากข้ึน 
O3 = การเขา้มาของขา้วสายพนัธุ์ 
กข 43 ขา้วดชันีน ้ าตาลต ่า 

กลยทุธ์สร้างความแตกต่าง 
กลยทุธ์สร้างตราสินคา้ 
S1+S2+O2 สร้างผลิตภณัฑใ์หม่ ขา้ว
สายพนัธุ์ป้องกนัโรค 
S3+O1 ปัจจุบนัคนชอบซ้ือของ
Online จดัท าโปรชัน่ดึงดูดการซ้ือ 
และสร้างการรับรู้ ผลิตภณัฑใ์หม่ 

กลยทุธ์สร้างความแตกต่าง 
กลยทุธ์พฒันาผลิตภณัฑ์ 
O1+ O2+W2+W3 พฒันาผลิตภณัฑ์
ใหม่ สินคา้เฉพาะกลุ่ม เพ่ือสุขภาพ 
ป้องกนัโรค ท าในรูปแบบ Made to 
Order ลดการจดัเก็บวตัถุดิบใน
ปริมาณมาก 

อุปสรรค (Threats) 
T1 = ฤดูกาลในการเพาะปลูกสินคา้ 
ปลูกปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้ไดคุ้ณภาพ
ขา้วท่ีดี บางคร้ังฝนชา้ หรือฝนตก
ช่วงฤดูกาลเก็บเก่ียว 
T2 = คู่แข่งมีส่วนครองตลาดใน
ล าดบัท่ี 1 มีอตัราการเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ือง 

กลยทุธ์ส่วนผสมทางการตลาด 
S2+S3+T2+T3 High Added สร้าง
ความภกัดีในสินคา้ สร้างแฟนพนัธุ์
แท ้จดัท าโปรโมชัน่ ในช่องทางการ
จ าหน่าย เพ่ือเพ่ิมยอดขาย ดึงส่วน
แบ่งตลาด  

กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี 
W1+T3 ปรับโครงสร้างองคก์ร 
กระจายอ านาจการบริหาร เพ่ือความ
คล่องตวัในการปรับเปล่ียน รวมทั้ง
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั 
ให้สามารถพฒันา และแข่งขนักบั
คู่แข่งไดดี้ข้ึน 
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5. การอภปิรายผล 
จาการศึกษาเร่ือง แนวทางการเพ่ิมยอดขายสินคา้กลุ่มขา้วไม่ขดัสีในตลาดคา้ปลีกสมยัใหม่ เม่ือพิจารณา

ผลการวิจยั พบว่า มีประเด็นท่ีจะน ามาอภิปรายเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขายสินคา้กลุ่มขา้ว

ไม่ขดัสี โดยท่ีจากการศึกษาปัจจยัทางดา้นราคาจะส่งผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในระดบัหน่ึง ทั้งในส่วนของ

การเบ่ียงเบนความสนใจจากเดิมท่ีมีความตั้ งใจมากซ้ือสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึงตั้ งแต่แรก ทั้งน้ีการตั้ งราคาพิเศษ

ประกอบกบัการน าเสนอสินคา้ราคาพิเศษในรูปแบบต่า งๆ จะส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคได ้แต่หาก

พิจารณาถึงการเปรียบเทียบทางด้านการตั้ งราคาในช่วงเวลาท่ีศึกษา พบว่า ในช่วงเวลาท่ีตั้งราคาใกลเ้คียงกันก็ไม่

สามารถท่ีจะเพ่ิมยอดขายหรือส่วนแบ่งตลาดไดอ้ย่างมีนัยส าคญั และจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริโภคท่ีรับประทานขา้วไม่

ขดัสี พบว่า ผูบ้ริโภคจะเลือกขา้วไม่ขดัสีเพราะมีประโยชน์ แต่ไม่ทราบแทจ้ริงว่ามีประโยชน์ในการช่วยอะไรกับ

ร่างกาย จึงน าไปสู่กลยุทธ์การเพ่ิมคุณค่าให้กบัตราสินคา้ (Value Added) ท่ีจะพยายามเพ่ิมประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคจะ

ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นคุณประโยชน์ต่อการใช้สอย (Functional Benefit) ประโยชน์ทางด้านอารมณ์และความรู้สึก 

(Emotional Benefit) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคในด้านของประโยชน์และการลดการแข่งขัน             

ทางดา้นราคา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศิริพกัตร์ ฐานิสโร (2553) ท่ีน าเสนอในเร่ืองของการเลือกใชก้ลยุทธ์            

ทางดา้นอ่ืน ๆ เช่น การสร้างความแตกต่าง ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) เช่นเดียวกนักบัการศึกษาของ     

นฤมล สรรพขาว (2553) ท่ีน าเสนอถึงการใช้ กลยุทธ์พฒันาผลิตภัณฑ์ และการสร้างความแตกต่าง แทนท่ีจะใช้        

กลยทุธ์ทางดา้นราคา 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาแนวโนม้อุตสาหกรรม การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม และความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค รวมถึงการจดัการนโยบายของสินคา้ขา้วไม่ขดัสีภายในองคก์ร เพ่ือเป็นการเพ่ิมยอดจ าหน่ายสินคา้ข้าว
ไม่ขดัสี ทางผูศึ้กษาจึงวิเคราะห์ทางเลือกโดยการใชต้ารางการวิเคราะห์โดยเกณฑก์ารให้คะแนน จากการให้คะแนน
แนวทางเลือก พบว่า แนวทางเลือกท่ี 1 การเพ่ิมคุณค่าให้กบัตราสินคา้ (Value Added) มีระดบัคะแนนมากท่ีสุดจาก
การรวมเกณฑก์ารให้คะแนนในแต่ละหัวขอ้ 

ทางผูศึ้กษาจึงเลือกทางเลือกน้ีในการปฏิบติัต่อไป โดยการเพ่ิมคุณค่าให้กับตราสินค้า (Value Added) 
พยายามเพ่ิมประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บ ไม่ว่าจะเป็นคุณประโยชน์ต่อการใชส้อย (Functional Benefit) ประโยชน์
ทางดา้นอารมณ์และความรู้สึก (Emotional Benefit) เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความสัมพนัธ์ระยะยาวกบัผูบ้ริโภค 
ในการใชผ้ลิตภณัฑข์า้วไม่ขดัสีน ากลยทุธ์ดงักล่าวมาจดัท าดชันีช้ีวดัและแผนการปฏิบติังานต่อได ้

อีกทั้ งในการสัมภาษณ์ผู ้บริโภคท่ีรับประทานข้าวไม่ขัดสี ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะให้ค  าตอบในการ
รับประทานขา้วไม่ขดัสี เพราะมีประโยชน์มากกว่าขา้วขาว แต่ผูบ้ริโภคอาจยงัไม่ทราบคุณประโยขน์ท่ีแทจ้ริงของขาว
ไม่ขดัสี และผูบ้ริโภคบางรายรับประทานขา้วกลอ้งเพราะความอ่ิมนาน ลดความอว้นก็อาจใชเ้ป็น ประโยชน์ต่าง ๆ 
ทางดา้นอารมณ์และความรู้สึก (Emotional Benefit) มาสร้างจุดขายและภาพลกัษณ์ให้กบัตราสินคา้ แลว้จึงมาท าการ
จดัตั้งตวัช้ีวดัและแผนการด าเนินการในล าดบัถดัไป 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือหาปัจจยัในการส่งคืนสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีมีอตัราการส่งคืนสินคา้ท่ีเพ่ิม

มากข้ึนต่อองคก์ร ซ่ึงองคก์รไดด้  าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้ออนไลน์ เป็นสินคา้ท่ีประกอบไปดว้ย เส้ือผา้ 
รองเทา้ เคร่ืองประดบั โดยเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการคืนสินคา้ของผูบ้ริโภคจากขอ้มูลภายในขององค์กรเพ่ือ
ก าหนดกลยุทธ์ ศึกษาหาสาเหตุและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีท  าการศึกษาในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีจ  านวนการคืนสินคา้
ทั้งส้ิน 1,697 รายการ พบว่าสาเหตุของการคืนสินคา้ส่วนใหญ่เกิดจาก คุณภาพของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บไม่ตรงตาม
ความคาดหวงั จ  านวน 684 ออเดอร์ คิดเป็นร้อยละ 40 ของการคืนสินค้าทั้งหมด ซ่ึงปัญหาท่ีพบเกิดข้ึนจากการ
ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าโดยการสุ่ม ไม่มีการทดสอบคุณสมบติัหรือทดสอบคุณภาพของสินค้าหลงัการผลิต 
สินคา้ชนิดเดียวกนัแต่มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัในเร่ืองของสี หรือวตัถุดิบมีคุณภาพท่ีแตกต่างกนั จึงท าให้เกิดปัญหาท่ี
ตามมาในเร่ืองของคุณภาพของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บไม่ไดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนด และพบสาเหตุของการคืนสินคา้
ในเร่ืองของ ขนาดของสินคา้สวมใส่ไม่พอดี จ  านวน 523 ออเดอร์ คิดเป็นร้อยละ 31 ของการคืนสินคา้ทั้งหมด เกิดจาก
ขนาดของสินค้าท่ีผูบ้ริโภคได้รับไม่ได้มาตรฐานของการผลิต มีขนาดท่ีเล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไป ไม่ตรงตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ จึงท าให้ผูบ้ริโภคไม่สามารถสวมใส่สินค้าได ้ โดยผูศึ้กษาไดก้  าหนดแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาให้กบัองคก์รและท าการก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมต่อการแกปั้ญหาในเร่ืองของคุณภาพของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภค
ไดใ้ห้เหตุผลในการเลือกคืนสินคา้ คือ กลยทุธ์การควบคุมคุณภาพ (Quality Control หรือ Q.C) น ามาใชใ้นการควบคุม
คุณภาพในการสั่งผลิตและควบคุมสินค้า ตลอดจนการส่งมอบสินค้าท่ีมีคุณภาพให้กับผูบ้ริโภค เพ่ือสร้างความ
น่าเช่ือถือให้กบัผูบ้ริโภค และป้องกนัปัญหาของสินคา้ท่ีไม่มีคุณภาพส่งมอบถึงมือของผูบ้ริโภค  
ค าส าคญั:  การส่งคืนสินคา้, คุณภาพของสินคา้, การควบคุมคุณภาพ  

 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to find the factors in increasing return rates of returning products of 

consumers to the organization.  The organization has run business related to sell products online which consists of 
clothing, shoes and jewelry.  This research collects internal information on the return of products from consumers 
from the organization to determine strategies, analyze the causes and find a solution for solving issues. This research 
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studies on sample group researched during the period from January until September in 2018 which has a total of 
1,697 returned product. The result of this research indicates that the cause of returning products mostly is the quality 
of products that consumers receive does not meet the customers’  expectation.  The amount of 684 orders accounted 
for 40 percent of all returned products.  The problem arises from examine random quality of the product, no 
qualification tests or quality tests product after production. The same products have different characteristics in terms 
of color or quality of raw materials.  Therefore, these cause problems that the quality of products that consumers 
receive does not meet standard. This study also found the cause of the returning products from unsuitable size of the 
products. The total number of orders is 523 and accounted for 31 percent of the total return. This problem causes by 
the size of the product that consumers receive which does not reach standard of manufacturing. The size is too small 
or too large and does not meet the standards thus causing consumers unable to wear products. This study determines 
methods for solving problems to the organization and specifies the appropriate strategy for solving the quality of 
product problem.  The strategy is the quality control strategy (Quality Control or Q.C. )  which will be applied in 
quality control since manufacturing until delivering quality products to consumers in order to create customers’ 
credibility while preventing problem of poor products send to the hands of consumers.  
Keywords:  Product returning, Product quality, Quality control     
 
1. บทน า 

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยท่ีีรวดเร็ว ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก ซ่ึง
จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาท ท่ีส าคัญในการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคไม่ว่าจะเป็นกา ร
ติดต่อส่ือสาร การท าธุรกรรมออนไลน์ การเรียน ส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ หรือการซ้ือขายออนไลน์ โดยผลจากการ
ส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 ซ่ึงจดัท าโดยส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA พบว่า สัดส่วนกิจกรรมการใชง้านผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งหมด 5 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ การใช ้Social Media 93.6% การรับส่ง Email 74.2% การคน้หาขอ้มูล 70.9% การดูหนงัฟังเพลง 60.7% และการ
ซ้ือสินค้าและบริการ 51.3% และเม่ือท าการเปรียบเทียบกิจกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าผ่านออนไลน์และออฟไลน์ พบว่า
ผูบ้ริโภคในปัจจุบนั ช าระค่าสินคา้และบริการผา่นออนไลน์มากถึง 82.8% เทียบกบัออฟไลน์ 17.2% รวมไปถึงการใช้
บริการรับส่งเอกสาร บริการส่งอาหาร เป็นต้น ล้วนเป็นกิจกรรมท่ีผูบ้ริ โภคส่วนใหญ่ท าผ่านออนไลน์มากกว่า
ออฟไลน์แลว้ (ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2561) ส าหรับการประยุกต์ใชอิ้นเตอร์เน็ตในปัจจุบนัท่ี
ก าลงัเป็นท่ีแพร่หลายกนัอยา่งมาก คือการใชอิ้นเตอร์เน็ตกบัธุรกิจประเภท อี-คอมเมิร์ซ (E-commerce) โดยในปัจจุบนั 
การท าธุรกิจ E-commerce หรือการขายสินคา้ออนไลน์เติบโตเป็นอยา่งมาก โดยการคาดการณ์ปี พ.ศ.2561 มูลค่าตลาด 
E-commerce มีมูลค่าการเติบโต 3,058,987.04 ลา้นบาท เติบโตข้ึน 8% ซ่ึงการเติบโตของ E-commerce มาจาก มูลค่า
ในกลุ่มของธุรกิจประเภท Business to Business (B2B) มีมูลค่าประมาณ 1,806,936.89 ล้านบาท กลุ่มของธุรกิจ
ประเภท Business to Consumer (B2C) มีมูลค่าประมาณ 949,121.61 ลา้นบาท และกลุ่มของธุรกิจประเภท Business to 
Government (B2G) มีมูลค่าประมาณ 302,928.54 ล้านบาท (marketeeronline, 2018) ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับอดีต 
ผูบ้ริโภคจ าเป็นต้องไปท าการเลือกซ้ือสินค้าตามหน้าร้านต่างๆ จึงจะท าให้ได้สินค้าท่ีตนเองตอ้งการมา แต่หาก
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เปรียบเทียบกบัในปัจจุบนั การเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคนั้นแตกต่างจากเดิมมาก เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว มีการใชป้ระโยชน์จากอินเตอร์เน็ต จึงท าให้เกิดธุรกิจต่างๆ ท่ีเล็งเห็นช่องทางการขายสินค้า
ออนไลน์ข้ึนมา ซ่ึงมีจุดเด่นท่ีส าคญัคือ ผูบ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตได ้ไม่จ าเป็นตอ้งไปเลือก
ซ้ือตามหน้าร้านต่างๆ เหมือนอดีตท่ีผ่านมา จึงท าให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน โดยสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือผ่าน
ออนไลน์มากท่ีสุด คือ แฟชัน่หรือเคร่ืองแต่งกาย สุขภาพความงาม อุปกรณ์ไอที ของใชภ้ายในบา้น และการสั่งอาหาร
ออนไลน์ โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์คือ ซ้ือง่าย ไดสิ้นคา้เร็ว โปรโมชัน่โดนใจ ราคาถูกกว่า
ซ้ือหนา้ร้าน เป็นสินคา้ท่ีมีขายแค่ในออนไลน์เท่านั้น (marketingoops, 2560) แต่การท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้ผา่นทาง
อินเตอร์เน็ตก็อาจจะท าให้ผูบ้ริโภคไม่สามารถจบัตอ้งสินคา้ หรือทดลองไดเ้หมือนกบัหน้าร้าน จึงอาจจะท าให้เกิด
ความไม่พึงพอใจต่อตวัสินคา้ และท าให้เกิดการคืนสินคา้ข้ึนมา  

จากจุดเร่ิมตน้ของธุรกิจออนไลน์ท่ีก  าลงัเป็นท่ีนิยม ทางองค์กรไดเ้ล็งเห็นว่าช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้
ออนไลน์จะตอบโจทยต่์อผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัเป็นอย่างดี จึงได้ก่อตั้ งองค์กร RERATE ข้ึนมา ซ่ึงเป็นองค์กรท่ี
ด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการขายสินค้าออนไลน์ ซ่ึงสินค้าท่ีขายเป็นสินค้าท่ีประกอบไปด้วย เส้ือผา้ รองเทา้ 
เคร่ืองประดบั เป็นตน้ ซ่ึงการท าธุรกิจออนไลน์ขององคก์รในปัจจุบนันั้น ไดรั้บผลกระทบของการซ้ือสินคา้ออนไลน์
จากผูบ้ริโภค คือ จ  านวนการส่งคืนสินคา้ของผูบ้ริโภคเร่ิมสูงข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา 
 

 
 

รูปท่ี 1 แสดงยอดการคืนสินคา้ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 
ท่ีมา: ขอ้มูลภายในองคก์ร, 2561 

 
สามารถอธิบายได้ว่า การคืนสินค้าของผูบ้ริโภคมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึน เร่ิมจากเดือนมกราคมและเดือน

กุมภาพนัธ์ 2561 เร่ิมมีแนวโนม้สูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน และมีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอีกคร้ังในเดือนพฤษภาคม 2561 
เป็นตน้ไป ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจขององคก์ร RERATE คือ จ  านวนการคืนสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีมีแนวโน้มของการ
คืนสินคา้เพ่ิมสูงมากข้ึนถึง 20% ของจ านวนการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค โดยมีเหตุผลของการคืนสินคา้ท่ีประกอบไป
ดว้ยหลายปัจจยั จึงเป็นสาเหตุให้ทางองคก์รจ าเป็นตอ้งศึกษากลยทุธ์เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Ja
n
-1
7

Fe
b
-1
7

M
ar
-1
7

A
p
r-
1
7

M
ay
-1
7

Ju
n
-1
7

Ju
l-
1
7

A
u
g-
17

Se
p
-1
7

O
ct
-1
7

N
o
v-
1
7

D
ec
-1
7

Ja
n
-1
8

Fe
b
-1
8

M
ar
-1
8

A
p
r-
1
8

M
ay
-1
8

Ju
n
-1
8

Ju
l-
1
8

A
u
g-
18

Se
p
-1
8

อตัราการคืนสินค้า



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  989 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การส่งคืนสินค้า (Product returning) หมายถึง ผูข้ายไดส่้งสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภค และผูบ้ริโภคไดรั้บสินคา้

เป็นท่ีเรียบร้อย ภายหลงัจากท่ีไดรั้บสินคา้ ผูบ้ริโภคก็จะมีการตรวจสอบทั้งดา้นคุณภาพและปริมาณว่าถูกตอ้งหรือไม่ 
หากผูบ้ริโภคไม่พึงพอใจในสินคา้ เช่น สินคา้ช ารุดเสียหาย สินคา้ไม่มีคุณภาพ ไดรั้บสินคา้ผิด หรือสินคา้ยงัอยู่ใน
เง่ือนไขของการรับประกนัการคืนสินคา้ ผูบ้ริโภคก็สามารถท่ีจะคืนสินคา้ไดต้ามเง่ือนไขหรือขอ้ตกลง 

ออเดอร์ (Order) หมายถึง รายการค าสั่งซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยจะมี
รายละเอียดของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไดท้  าการเลือกซ้ือไว ้เพ่ือแจง้ให้ทางผูข้ายทราบว่า ไดท้  าการสั่งซ้ือสินคา้เรียบร้อย
แลว้ 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีท  าให้ผูบ้ริโภคคืนสินคา้ออนไลน์จากการสั่งซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ต 
2. เพ่ือศึกษาหากลยทุธ์ในการแกไ้ขปัญหา เพ่ือตอ้งการลดการคืนสินคา้ของผูบ้ริโภค 

 

3. การด าเนินการวจิัย 
ในการศึกษาเร่ืองการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือแก้ปัญหาการส่งคืนสินค้าท่ีซ้ือผ่านอินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภค

องค์กร RERATE คร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ด  าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์จากการใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) และการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูจ้ดัการระดบัสูง โดยมีรายละเอียดการไดม้าซ่ึงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  

1. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลขององคก์รท่ีผูบ้ริโภคไดท้  าการคืนสินคา้ในช่วงระหว่าง
เดือนมกราคม 2561 – เดือนกนัยายน 2561 มีจ  านวนทั้งส้ิน 1,697 ตวัอย่าง ซ่ึงขอ้มูลน้ีเป็นการไดม้าจากฐานข้อมูล
ภายในองคก์รท่ีเก็บขอ้มูลของการคืนสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตจากทางองคก์ร ประกอบไป
ดว้ยจ านวนของการคืนสินคา้ เหตุผลในการเลือกคืนสินคา้ ประเภทของสินคา้ท่ีถูกส่งคืน ช่องทางการช าระสินคา้ และ
ช่องทางการขอคืนเงิน โดยขอ้มูลของการคืนสินคา้ในเดือนมกราคม มีขอ้มูลของการคืนสินคา้ทั้งส้ิน 106 ออเดอร์ 
เดือนกุมภาพนัธ์ มีขอ้มูลของการคืนสินคา้ทั้งส้ิน 162 ออเดอร์ เดือนมีนาคม มีขอ้มูลของการคืนสินคา้ทั้งส้ิน 137 ออ
เดอร์ เดือนเมษายน มีขอ้มูลของการคืนสินคา้ทั้งส้ิน 162 ออเดอร์ เดือนพฤษภาคม มีขอ้มูลของการคืนสินคา้ทั้งส้ิน 
182 ออเดอร์ เดือนมิถุนายน มีขอ้มูลของการคืนสินคา้ทั้งส้ิน 198 ออเดอร์ เดือนกรกฎาคม มีขอ้มูลของการคืนสินคา้
ทั้งส้ิน 225 ออเดอร์ เดือนสิงหาคม มีขอ้มูลของการคืนสินคา้ทั้งส้ิน 283 ออเดอร์ และเดือนกนัยายน มีขอ้มูลของการ
คืนสินคา้ทั้งส้ิน 242 ออเดอร์ ซ่ึงตวัอย่างดงักล่าวน้ีเป็นเพียงขอ้มูลบางส่วนของการคืนสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีส่งคืน
สินคา้เพ่ือน ามาวิเคราะห์และก าหนดกลยทุธ์ในการแกปั้ญหาท่ีพบ 

2. การสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูจ้ดัการระดบัสูง (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์บุคคลส าคญัขององค์กร 
ซ่ึงมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการออกแบบสินคา้จ านวน 1 คน เก่ียวขอ้งกบัการเลือกผลิตสินคา้จ านวน 1 คน และ
ขั้นตอนระหว่างกระบวนการผลิตและการตรวจเช็คคุณภาพของสินคา้จ านวน 1 คน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ืองการก าหนดกลยทุธ์เพ่ือแกปั้ญหาการส่งคืนสินคา้ท่ีซ้ือผา่นอินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภค
องค์กร RERATE จะน าขอ้มูลของการคืนสินคา้ของผูบ้ริโภคในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด โดยศึกษาและน าเสนอใน
รูปแบบของตารางแจกแจงค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลของการคืนสินคา้ ปัจจยัหรือเหตุผลในการคืน
สินคา้ ประเภทของสินคา้ท่ีถูกส่งคืน รูปแบบของการช าระเงิน และรูปแบบของการขอคืนเงิน ท าการตรวจสอบความ
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ถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูลในการคืนสินคา้ของผูบ้ริโภค เพ่ือน ามาวิเคราะห์ปัจจยัในการคืนสินคา้ หาสาเหตุ
ท่ีแทจ้ริงท่ีเกิดข้ึนขององค์กรท่ีท าให้เกิดการคืนสินคา้ของผูบ้ริโภค และวิเคราะห์โอกาสในการพฒันาคุณภาพของ
สินค้าหรือบริการ ท าการปรับปรุงและแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือตอบสนองความต้องการสูงสุดของ
ผูบ้ริโภค และในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูจ้ดัการระดบัสูง จะน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการ
ก าหนดกลยทุธ์และก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 

4. ผลการวจิัย 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากขอ้มูลขององค์กรในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน

มกราคม จนถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนทั้งหมด 9 เดือน ซ่ึงผลของการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีมี
ขอ้จ ากดัของการศึกษา โดยผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลในการวิเคราะห์มาเพียงบางส่วนของขอ้มูลทั้งหมดจากฐานขอ้มูลการ
คืนสินคา้ของผูบ้ริโภคขององค์กร ซ่ึงขอ้มูลของการคืนสินคา้ท่ีน ามาศึกษามีทั้งหมด 1,697 รายการคืนสินคา้ จาก
จ านวนการสั่งซ้ือมีทั้งหมด 9,755 รายการ ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

1. สาเหตุของการคืนสินคา้ของกลุ่มผูบ้ริโภคตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ท่ีท  าการคืนสินคา้ทั้งหมดในช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 ให้เหตุผลในการคืนสินคา้คือ คุณภาพของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภค
ไดรั้บไม่ตรงตามความคาดหวงั จ  านวน 684 ออเดอร์ คิดเป็นร้อยละ 40 ซ่ึงหมายถึงคุณภาพของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ
เกิดจากการใชว้ตัถุดิบในการผลิตท่ีไม่ดี หรือคุณภาพไม่เหมาะสมกบัราคาซ่ึงปัญหาส่วนน้ีเกิดจากการควบคุมคุณภาพ
ของสินคา้นั้นเกิดข้ึนไม่เต็มประสิทธิภาพ เช่น การตรวจสอบคุณภาพของสินคา้โดยการสุ่มตรวจ ไม่มีการทดสอบ
คุณสมบติัหรือคุณภาพของสินคา้หลงัการผลิต และขนาดของสินคา้สวมใส่ไม่พอดี จ  านวน 523 ออเดอร์ คิดเป็นร้อย
ละ 31 เกิดจากขนาดของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บไม่ไดม้าตรฐานของการผลิต ซ่ึงปัญหาในเร่ืองของขนาดของสินคา้
สามารถเกิดขอ้บกพร่องไดต้ั้งแต่กระบวนการสั่งผลิตท่ีจะตอ้งมีการส่งไซส์ของสินคา้ให้กบัทางโรงงานท่ีรับจา้งผลิต 
อาจเกิดการส่งขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง ไปจนถึงกระบวนการในการผลิตสินคา้ท่ีเกิดข้ึนจากโรงงานท่ีรับจา้งผลิต เช่น การ
ผลิตสินคา้ออกมาไซส์เดียวกนัแต่มีขนาดไม่เท่ากนั และปัญหาในเร่ืองของไซส์ของสินคา้ท่ีมีให้เลือกนอ้ยและไม่พอดี
กบัการสวมใส่ของผูบ้ริโภค มีขนาดท่ีเล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไป ไม่ตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ จึงท าให้ผูบ้ริโภค
ไม่สามารถสวมใส่สินคา้ได ้

2. ประเภทสินคา้ของการคืนสินคา้ของกลุ่มผูบ้ริโภคตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ท่ีท  าการคืนสินคา้ทั้งหมด
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกนัยายนพ.ศ. 2561 โดยส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคจะท าการคืนสินคา้ประเภท 
เส้ือผา้ท่อนล่าง (Bottoms) ซ่ึงประกอบไปดว้ย กางเกงขายาว กางเกงขาสั้น กางเกงยนีส์ และกระโปรง จ านวน 564 ออ
เดอร์ คิดเป็นร้อยละ 33 โดยสินคา้ประเภทน้ีจะมีจ านวนการคืนสินคา้ท่ีเยอะท่ีสุด เน่ืองจากสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ
จะมีความแตกต่างกนัในเร่ืองขนาดของสินคา้ หรือลกัษณะของสินคา้ท่ีไม่ตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซ่ึงผูบ้ริโภค
อาจเกิดความเคยชินในเร่ืองของขนาดของสินคา้ท่ีสั่งเป็นประจ า แต่ไม่ไดค้  านึงถึงขนาดท่ีมีความแตกต่างกนัของ
สินคา้ประเภทเดียวกนั เช่น กางเกงยีนส์ ท่ีจะมีทั้งลกัษณะท่ีเรียกว่าเอวสูง และเอวต ่า ซ่ึงขนาดของสินคา้ก็จะมีความ
แตกต่างกนัไปโดยข้ึนอยูก่บัรูปแบบของสินคา้ รวมไปเง่ือนไขในการขอคืนสินคา้ ท่ีผูบ้ริโภคสามารถคืนสินคา้ไดต้าม
เง่ือนไขและนโยบายท่ีตกลงกนัไว ้
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ตารางท่ี 1  ขอ้มูลของเหตุผลในการคืนสินคา้ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561  
เหตุผลในการคืนสินคา้ จ านวน (ออเดอร์) ร้อยละ 

ไม่ช่ืนชอบในตวัของสินคา้ท่ีไดรั้บ 291 17 
คุณภาพของสินคา้ไม่ตรงตามความคาดหวงั 684 40 
ไดรั้บสินคา้ผดิรูปแบบ 11 1 
ไดรั้บสินคา้ท่ีช ารุดเสียหาย 15 1 
จดัส่งสินคา้ล่าชา้ 94 6 
ลกัษณะของสินคา้มีความแตกต่างจากทางเวบ็ไซต์ 73 4 
สินคา้เสียหายระหว่างการจดัส่ง 6 0 
ขนาดของสินคา้สวมใส่ไม่พอดี 523 31 
รวม 1,697 100 

ท่ีมา: ขอ้มูลภายในองคก์ร, 2561 
 

ตารางท่ี 2  ขอ้มูลของประเภทสินคา้ท่ีถูกคืนในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 

ท่ีมา: ขอ้มูลภายในองคก์ร, 2561 
 

สรุปปัญหาของเหตุผลจากตารางการวิเคราะห์ขอ้มูลในการขอคืนสินคา้จากผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคให้เหตุผล
ในการเลือกคืนสินคา้มากท่ีสุดตามล าดบัต่อไปน้ี 

1. คุณภาพของสินคา้ไม่ตรงตามความคาดหวงั เกิดจากสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บไปมีคุณภาพท่ีไม่เหมาะสม ทั้ง
ในเร่ืองวตัถุดิบท่ีไม่มีคุณภาพ ส่งผลให้ราคาของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคยอมจ่ายเพ่ือซ้ือสินคา้เกิดความไม่เหมาะสม หรือ
สินคา้ท่ีไม่สมบูรณ์แบบถูกส่งมอบไปยงัผูบ้ริโภค  

2. ขนาดของสินคา้สวมใส่ไม่พอดี เกิดจากขนาดของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บนั้นไม่ไดม้าตรฐาน ซ่ึงขนาด
ของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บอาจจะไม่ตรงตามหนา้เวบ็ไซต ์มีขนาดเล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไป หรือสินคา้ชนิดเดียวกนั
และไซส์เดียวกนัแต่มีขนาดท่ีไม่เท่ากนั ซ่ึงไม่ตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว  ้

3. ไม่ช่ืนชอบในตวัของสินคา้ท่ีไดรั้บ เกิดจากความพึงพอใจของผูบ้ริโภคหลงัจากท่ีไดรั้บสินคา้แลว้ รู้สึกไม่
ช่ืนชอบในตวัของสินคา้ 

ประเภทของสินคา้ท่ีถูกคืน จ านวน (รายการ) ร้อยละ 
เคร่ืองประดบั (Accessories) 69 4 
เส้ือผา้ท่อนล่าง (Bottoms) 564 33 
ชุดเดรส (Dresses) 385 23 
จมัพสู์ท (Jumpsuits & Rompers) 121 7 
เส้ือตวันอก (Outerwears) 72 4 
รองเทา้ (Shoes) 11 1 
เส้ือผา้ท่อนบน (Tops) 475 28 
รวม 1,697 100 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  992 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

4. จัดส่งสินค้าล่าช้า เกิดจากการท่ีทางองค์กรได้ส่งสินค้าให้กบัผูบ้ริโภคไม่ทนัเวลาท่ีผูบ้ริโภคมีความ
ตอ้งการใชสิ้นคา้ ผูบ้ริโภคก็มีสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการรับสินคา้และท าคืนสินคา้ได ้

5. ลกัษณะของสินคา้มีความแตกต่างจากทางเว็บไซต ์ เกิดจากสินคา้ท่ีผูบ้ริโภครับรู้จากทางเวบ็ไซต ์และท า
การเลือกซ้ือสินคา้นั้นๆ แลว้ ผูบ้ริโภคไดรั้บสินคา้และท าการตรวจสอบสินคา้ ซ่ึงอาจจะมีลกัษณะสินคา้ท่ีแตกต่างจาก
ทางเวบ็ไซต ์เช่น สี หรือรูปแบบของสินคา้ เป็นตน้ 

6. ไดรั้บสินคา้ผดิรูปแบบ เกิดจากการจดัส่งสินคา้ของทางองคก์รไม่ตรงกบัสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคท าการเลือกซ้ือ 
ซ่ึงปัญหาน้ีเกิดจาก การไม่ตรวจสอบการจดัส่งสินคา้ก่อนการจดัส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ 

7. ไดรั้บสินคา้ท่ีช ารุดเสียหาย เกิดจากสินคา้ท่ีท  าการจดัส่งให้กบัผูบ้ริโภคนั้นเป็นสินคา้ท่ีไม่มีคุณภาพ เช่น 
ส่วนประกอบของสินคา้ไม่ครบ สินคา้ช ารุด เป็นตน้ 

8. สินคา้เสียหายระหว่างการจดัส่ง เกิดจากการจดัส่งของบริษทัขนส่ง ท่ีท  าสินคา้เสียหายระหว่างการจดัส่ง
สินคา้ให้กบัผูบ้ริโภค 

ผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเลือกคืนสินค้าส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาในเร่ืองของ
คุณภาพของสินคา้ท่ีส่งมอบให้กบัผูบ้ริโภค จึงท าให้ผูบ้ริโภคไดรั้บสินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐาน และไม่ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคจึงท าให้ผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะท าการคืนสินคา้นั้นๆ จึงส่งผลให้การคืนสินคา้ของผูบ้ริโภคมีจ านวน
เพ่ิมสูงข้ึน 
 

5. การอภปิรายผล 
ผลการศึกษาของขอ้มูลจากตวัอยา่งพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีท าการคืนสินคา้ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม 

จนถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 เลือกเหตุผลในการคืนสินคา้ในเร่ืองของคุณภาพของสินคา้จ านวน 684 ออเดอร์ คิด
เป็นร้อยละ 40 ของเหตุผลในการคืนสินคา้ทั้งหมด ซ่ึงปัญหาท่ีพบเกิดข้ึนจากการตรวจสอบคุณภาพของสินคา้โดยการ
สุ่ม ไม่มีการทดสอบคุณสมบติัหรือทดสอบคุณภาพของสินคา้หลงัการผลิต สินคา้ชนิดเดียวกนัแต่มีลกัษณะท่ีแตกต่าง
กนัในเร่ืองของสี หรือวตัถุดิบมีคุณภาพท่ีแตกต่างกนั จึงท าให้เกิดปัญหาท่ีตามมาในเร่ืองของคุณภาพของสินค้าท่ี
ผูบ้ริโภคไดรั้บไม่ไดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรณีศึกษาของ วรดี จงอศัญากุล (2556) ท่ีไดศึ้กษาและ
พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีท าการเปล่ียนหรือคืนสินคา้ ไดรั้บสินคา้ท่ีมีปัญหาหรือไม่พึงพอใจในคุณภาพของสินคา้ท่ีไดรั้บ 
รวมถึงไดรั้บสินคา้ท่ีมีต าหนิหรือช ารุดเสียหาย จึงไดท้  าการเปล่ียนหรือคืนสินคา้ และสอดคลอ้งกบักรณีศึกษาของ 
ชยัวฒัน์ พิทกัษ์รักธรรม (2556) ท่ีไดศึ้กษาและพบว่า พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคจะมี
ความแตกต่างกนัไป และผูบ้ริโภคยงัให้ความส าคญัในเร่ืองของคุณภาพของสินคา้ เน่ืองจากผูโ้ภคมกัจพบเจอปัญหาท่ี
เกิดข้ึน เช่น ได้รับสินค้าท่ีไม่ตรงตามความเป็นจริง ซ่ึงอาจจะท าให้ผูบ้ริโภคไม่เกิดการซ้ือซ ้ าในคร้ังต่อไป และ
ประเภทของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคเลือกเพ่ือท าการคืนสินคา้คือ เส้ือผา้ท่อนล่าง (Bottoms) ซ่ึงประกอบไปดว้ย กางเกงขา
ยาว กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ และกระโปรง จ านวน 564 รายการ คิดเป็นร้อยละ 33 ของการคืนสินคา้ทั้งหมด ดว้ย
เหตุผลท่ีว่า ผูบ้ริโภคไม่เคยได้จับต้องสินค้า สัมผสัสินค้า หรือทดลองสินค้า จึงท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ถึง
รายละเอียดของสินคา้เบ้ืองตน้ไดจ้ากทางเว็บไซต์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้ น จึงท าให้เกิดการขอคืน หรือขอเปล่ียน
สินค้า ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถคืนสินค้าได้หากผลิตภัณฑ์ยงัคงสภาพเดิม โดยอยู่ในข้อตกลงของการคืนสินค้า ซ่ึง
สอดคลอ้งกบักรณีศึกษาของกวิน วิริยพานิชย ์(2549) ท่ีไดศึ้กษาและพบว่า ปัญหาของการคืนสินคา้จากลูกคา้ เกิดจาก
สาเหตุท่ีพบไดห้ลกัๆ ดว้ยกนั คือ 1) ปัญหาจากบรรจุภณัฑ ์เกิดจากการเก็บสินคา้ไวน้านไป จึงท าให้บรรจุภณัฑเ์กิด
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ความเสียหาย รวมถึงการขนส่งท่ีผดิวิธี เช่น การโยนกล่องผลิตภณัฑ ์ 2) ปัญหาจากการคืน เกิดจากความตอ้งการของ
ลูกค้าท่ีต้องการสินค้าท่ีใหม่ หรือเกิดความไม่พอใจในตัวสินค้า ซ่ึงลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ตามเง่ือนไขและ
นโยบายของบริษทัท่ีไดต้กลงกนัไว ้ 

 
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ผลการศึกษากรณีปัญหาท่ีเกิดข้ึน ปัจจยัท่ีท  าให้กลุ่มตวัอยา่งของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท าการคืนสินคา้เกิดจาก

ปัญหาในเร่ืองของคุณภาพของสินคา้ ซ่ึงเกิดจากการขาดการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนท่ีจะส่งถึงมือของ
ผูบ้ริโภค จึงท าให้องคก์รสามารถก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหาไดด้งัน้ี 

แนวทางที่ 1. การเพ่ิมจ านวนพนักงานเพ่ือท าการตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ เป็นการเพ่ิมจ านวนของ
พนกังานเพ่ือเติมประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ เพ่ือท าการตรวจสอบสินคา้ท่ีรับเขา้มาจากโรงงาน
ท่ีสั่งผลิต ท าการแยกแยะของดีและของเสียออกจากกนั 

ข้อดี 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ไดม้ากยิง่ข้ึน 
2. สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบของการท างานได ้ เช่น ในช่วงท่ีสินคา้มีการตรวจสอบน้อย สามารถโยกยา้ย

พนกังานให้ไปช่วยในส่วนงานอ่ืนๆ ได ้ซ่ึงสามารถท าให้พนกังานมีประสบการณ์ในการเรียนรู้งานมากยิง่ข้ึน 
ข้อเสีย 
1. เสียค่าใชจ่้ายในการจา้งพนกังานเพ่ิมข้ึน 
2. ตอ้งท าการอบรมให้กบัพนกังานใหม่ 
แนวทางที่ 2. การจา้งบริษทัหรือคนภายนอกเพ่ือตรวจสอบ (Outsource) คือ จา้งบุคคลภายนอกเขา้มาช่วย

ตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ เพ่ือช่วยให้ประหยดัเวลาในการตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ 
ข้อดี 
1. พนกังานท่ีเขา้มาตรวจสอบจะเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ในการท างานนั้นๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
2. เป็นการลดความเส่ียงช่องทางหน่ึงจากการท่ีไดบุ้คคลภายนอกท่ีเป็นมืออาชีพเขา้มาตรวจสอบ 
ข้อเสีย 
1. อาจไม่สามารถควบคุมในเร่ืองของเวลาได ้
2. อาจเกิดความเส่ียงในเร่ืองของขอ้มูลภายในองคก์ร ซ่ึงการจา้งบุคคลภายนอกเขา้มาตรวจสอบอาจะท าให้

ขอ้มูลร่ัวไหลได ้
แนวทางที ่3. การเปล่ียนโรงงานท่ีจา้งผลิตสินคา้ เป็นการจา้ง หรือเปล่ียนแปลงโรงงานท่ีผลิตใหม่เพ่ือท าให้

เกิดสินคา้ท่ีมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน 
ข้อดี 
1. ไม่ตอ้งลงทุนในดา้นการผลิต โรงงาน เคร่ืองจกัร หรือเทคโนโลยต่ีางๆ 
2. สามารถยื่นขอ้เสนอใหม่ เพ่ือท าการตกลงการรับคืนสินคา้ในกรณีท่ีมีการผลิตสินคา้ท่ีไม่มีคุณภาพออก

จากโรงงาน 
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ข้อเสีย 
1. หากเลือกโรงงานท่ีรับจา้งผลิตไม่ดี ก็มีโอกาสท่ีจะท าให้ไดสิ้นคา้ท่ีไม่มีคุณภาพ 
2. ค่าใชจ่้ายในการจา้งผลิตจะสูงกว่าการท่ีผลิตเอง 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ผลของการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาพบว่าประเด็นของปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากคืนสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ผ่าน

ทางอินเตอร์เน็ตขององคก์ร RERATE สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1. เร่ืองของคุณภาพของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ต มีคุณภาพไม่ตรงตามความคาดหวงั

ต่อการเลือกซ้ือสินคา้ประเภทนั้นๆ 
2. ขนาดของสินคา้สวมใส่ไม่พอดี ท่ีผลิตไม่ไดม้าตรฐาน หรือไม่ตรงตามความเป็นจริง จึงท าผูบ้ริโภคไม่

สามารถสวมใส่สินคา้ได ้
ผลการศึกษากรณีปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนการคืนสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีมีเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจาก

ปัจจยัท่ีส่งผลเก่ียวขอ้งกบัทางดา้นคุณภาพของสินคา้ รวมไปถึงขนาดของสินคา้ ท่ีผูบ้ริโภคให้เหตุผลในการคืนมามาก
ท่ีสุด ซ่ึงผลจาการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการส่งคืนสินคา้ พบว่าปัญหาส่วนใหญ่นั้นมาจากคุณภาพของสินคา้ท่ีจะตอ้ง
มีการควบคุมกระบวนการผลิต การตรวจสอบสินคา้ การทดสอบสินคา้ จากทางโรงงานท่ีรับจา้งผลิต และการเพ่ิม
กระบวนการในการตรวจเช็คสินคา้ก่อนการรับเขา้ระบบของทางองค์กร จึงท าให้องคก์รสามารถก าหนดแนวทางใน
การแกไ้ขปัญหาไดแ้ก่ 1. การเพ่ิมจ านวนพนักงานเพ่ือท าการตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ 2. การจา้งบริษทัหรือคน
ภายนอกเพ่ือตรวจสอบ (Outsource) และ 3. การเปล่ียนโรงงานท่ีจา้งผลิตสินคา้ 

โดยกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมต่อการแกปั้ญหาคือ กลยทุธ์การควบคุมคุณภาพ (Quality Control หรือ Q.C) น ามาใช้
ในการควบคุมคุณภาพของสินค้า เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือให้กับผูบ้ริโภค  ซ่ึงเกิดจากการศึกษาทฤษฎีและ
แนวความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมคุณภาพ โดยท าให้เกิดการควบคุมคุณภาพของสินคา้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
หรือคุณสมบติัท่ีก  าหนดเอาไว ้ เพ่ือหาขอ้บกพร่องหรือขอ้ผดิพลาดของสินคา้ และน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพ่ือน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้ได้สินคา้ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดโดยใกลเ้คียงท่ีสุด เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
สูงสุด (CHAIJAROENTECH, 2019)โดยใชแ้นวทางท่ี 1 คือ เพ่ิมจ านวนพนักงานเพ่ือท าการตรวจสอบคุณภาพของ
สินคา้ เพ่ือเพ่ิมการตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ โดยท าการตรวจสอบสินคา้ท่ีรับเขา้มาจากโรงงานท่ีสั่งผลิต ท าการ
แยกแยะของดีและของเสียออกจากกนั ก่อนการท าเขา้สู่ระบบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดขององคก์รท่ีไดส้ัมภาษณ์ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการในเร่ืองของคุณภาพของสินคา้ โดยกระบวนการในส่วนของขั้นตอนการผลิตและควบคุม
คุณภาพของสินคา้ ยงัมีขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ การควบคุมคุณภาพของสินคา้ไม่เกิดข้ึนเต็มประสิทธิภาพ โดยเกิด
จากการสุ่มตรวจสอบ เช่น สินคา้ชนิดเดียวกนัแต่มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัในเร่ืองของสี วตัถุดิบมีคุณภาพท่ีแตกต่างกนั 
รวมไปถึงขนาดของสินคา้ท่ีเป็นประเภทเดียวกนั ไซส์เดียวกนั แต่พอน ามาตรวจสอบ พบว่าสินคา้มีขนาดไม่เท่ากนั 
ซ่ึงจากเดิมทางองคก์รไดต้รวจสอบสินคา้เพียง 30% ของสินคา้แต่ละประเภท ดงันั้น การเพ่ิมจ านวนพนกังานเพ่ือเพ่ิม
การตรวจสอบสินคา้ให้สูงถึง 100% ซ่ึงตรวจสอบทั้งในส่วนของวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ สี หรือสินคา้ท่ีมีปัญหา เพ่ือ
ป้องกนัปัญหาของสินคา้ท่ีไม่มีคุณภาพส่งมอบถึงมือของผูบ้ริโภค 

 
 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  995 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ข้อจ ากดัในการวจิัย  
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลการคืนสินคา้จากทางองคก์รเพียง

อยา่งเดียวเป็นจ านวนอตัราส่วนร้อยละ 20 ของขอ้มูลทั้งหมด เป็นผลท าให้ไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลเชิงลึกหรือขอ้มูลท่ี
ส าคญับางอยา่งได ้โดยระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีค่อนขา้งจ ากดั ซ่ึงสามารถใชข้อ้มูลยอ้นหลงัประมาน 9 เดือน 
(ระหว่างเดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนกนัยายน 2561) จึงอาจส่งผลให้ผลการศึกษาคลาดเคล่ือนในการน าไปอา้งอิง
ขอ้มูลของการคืนสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีไม่เพียงพอ ดงันั้นผูท่ี้จะน าขอ้มูลของงผลการศึกษาคร้ังน้ีไปใชค้วรระมดัระวงั
ก่อนการน าเสนอขอ้มูลเชิงสถิติ นอกจากน้ี ขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากฐานขอ้มูลขององคก์ร เป็นขอ้มูล
ปี พ.ศ. 2561 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
จากผลการศึกษาเร่ือง การก าหนดกลยทุธ์เพ่ือแกปั้ญหาการส่งคืนสินคา้ท่ีซ้ือผ่านอินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภค

องค์กร RERATE พบว่า คุณภาพของสินคา้ (Product Quality) เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกคืนสินคา้ของผูบ้ริโภค
มากท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้ท  าธุรกิจเก่ียวกบัการขายสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ต ควรให้ความส าคญัในเร่ือง
ของการควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการเป็นอันดับแรก เน่ืองจากในปัจจุบันการซ้ือขายสินค้าผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต หรือท่ีเราเรียกกนัสั้นๆ ว่าการขายสินคา้ผา่นทางออนไลน์ มีการแข่งขนัท่ีสูง เน่ืองจากความสะดวกสบาย
ในการสั่งซ้ือสินคา้ รวมไปถึงการไดม้าของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไม่จ าเป็นตอ้งออกไปยงัห้างสรรพสินคา้ เพ่ือท าการเลือก
ซ้ือสินคา้ดว้ยตนเอง อีกทั้งผูบ้ริโภคยงัสามารถเปรียบเทียบราคา หรือคุณภาพของสินคา้จากเว็บไซต์ต่างๆ ไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ท าให้ประหยดัเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ได ้โดยผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะในการจดัการหรือควบคุมคุณภาพ 
ดงัน้ี 

1. การจัดการคุณภาพ (Quality Management) เป็นการจัดการตั้งแต่กระบวนการของการออกแบบสินคา้ 
กระบวนการผลิตสินคา้ ตลอดจนกระบวนการส่งมอบสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภค โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งให้ความส าคญั
ในเร่ืองของการควบคุมคุณภาพ การประกนัคุณภาพ การบริหารคุณภาพ เพ่ือท าให้เกิดสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพ
ตามท่ีก าหนด โดยเร่ิมตั้งแต่ การจดัองคก์ร บุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการ เพ่ือท าให้เกิดการ
ควบคุมคุณภาพให้อยูใ่นมาตรฐานท่ีก าหนด มีการด าเนินการควบคุมคุณภาพทั้งทางดา้นปัจจยัการผลิต การด าเนินการ
ผลิต และขั้นตอนสุดทา้ยของการผลิตให้อยู่ในระดบัท่ีก  าหนด มีการวางแผนดา้นงบประมาณ และแผนงานควบคุม
คุณภาพ มีการด าเนินการป้องกนัการผลิตสินคา้ให้มีคุณภาพ มีการร่วมกนัพฒันา ออกแบบ และวิเคราะห์คุณสมบติั
และคุณลกัษณะของสินคา้ มีการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานด้าน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กรและน ามาวิเคราะห์ขอ้มูล การด าเนินการแกไ้ขปัญหา ปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต รวมไปถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีส่งผลกระทบต่อการผลิตท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และมีการรายงาน
ผลของกระบวนการท างาน หรือขอ้มูลดา้นคุณภาพให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไดท้ราบ 

2. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เป็นกระบวนการท่ีส าคัญท่ีจะท าให้เกิดผลลัพธ์ของสินค้าท่ีมี
คุณภาพท่ีดี การควบคุมคุณภาพเป็นการควบคุมสินคา้ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดเอาไว ้ เพ่ือหาขอ้บกพร่อง 
หรือขอ้ผดิพลาดของสินคา้และน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพ่ือน าไปปรับปรุงแกไ้ขให้สินคา้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
โดยจะมีส่วนประกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ คน เคร่ืองจกัร และวตัถุดิบ ซ่ึงมาตรฐานท่ีดีท่ีเกิดข้ึนของกระบวนการผลิตจะท า
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ให้การผลิตออกมาอยูใ่นระดบัท่ีมีมาตรฐาน ส่งผลให้เกิดความน่าเช่ือถือต่อผูบ้ริโภค ซ่ึงคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีมี
คุณภาพท่ีดี จะตอ้งประกอบไปดว้ย สินคา้สามารถปฏิบติังานได ้หรือมีความพร้อมในการใชง้าน มีความสวยงาม มี
คุณสมบติัพิเศษ คุณภาพของสินคา้ตอ้งสอดคลอ้งกบัราคา มีความปลอดภยัในการใชง้าน สามารถเช่ือถือได ้มีความ
คงทน สามารถสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ได ้และท่ีส าคญั ตอ้งมีบริการหลงัการขายเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก
ผูบ้ริโภคท่ีมีตอ้สินคา้ว่าเป็นอยา่งไร เพ่ือท าให้เกิดการปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาคุณภาพของสินคา้ให้ดียิง่ข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไป 
1. ควรเพ่ิมขอ้มูลของการคืนสินคา้ให้มากข้ึน โดยเจาะลึกถึงรายละเอียดของประเภทของสินคา้ 
2. ควรเพ่ิมเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น การท าแบบสอบถาม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-

depth Interview) ในหลายๆ ประเด็นปัญหาเพ่ือให้ได้รับรู้ขอ้มูลเชิงลึก และเหตุผลของการคืนสินคา้ท่ีแทจ้ริงจาก
ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือท าให้เกิดประสิทธิภาพและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้าก
ยิง่ข้ึนในอนาคต 

3. ควรศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการคืนสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ต 
4. ควรศึกษาและท าวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคืนสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์เพ่ิมเติมและอยา่งต่อเน่ือง 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ารและความขดัแยง้

ในองคก์าร กบัความผกูพนัในองคก์ารของพนกังานธนาคารออมสินในสังกดัภาค 5 โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษา
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความขดัแยง้ในองค์การ และความผูกพนัในองค์การของพนักงาน  2) เพ่ือศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับความผูกพนัในองค์การของพนักงาน  3) เพ่ือศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างความขดัแยง้ในองค์การกบัความผูกพนัในองคก์ารของพนักงานกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 
คือ พนกังานปฏิบติัการระดบั 4-7 สังกดัธนาคารออมสินภาค 5 จ  านวนทั้งหมด 200 คน อายรุะหว่าง 22 – 60 ปีบริบูรณ์ 
จ  านวน 132 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์
การถดถอยแบบพหุคูณท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ดา้นต่อเน่ือง
แตกต่างกนั อย่างมีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และการรับรู้ความยุติธรรมมีอิทธิพลดา้นแบ่งสรรผลประโยชน์ 
ดา้นกระบวนการมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ดา้นความรู้สึก ดา้นต่อเน่ืองอย่างมีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 
ค าส าคญั: การรับรู้ความยติุธรรมในองคก์าร, ความขดัแยง้ในองคก์าร, ความผกูพนัในองคก์าร 

 
1.บทน า 

โครงสร้างองค์กรธนาคารออมสินในปี พ.ศ. 2562 แยกโครงสร้างตามกลุ่มงาน โดยแบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ 
ในสังกดัหน่วยงานส่วนกลาง 28 ฝ่าย สายงานกิจการสาขา 6 สายงาน แบ่งเป็น 18 ภาค จ านวนสาขาทั้งหมด 1,507 
สาขา จ  านวนพนกังานทั้งหมด 15,927 คน เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงในองคก์รใหญ่ ท าให้มีเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัอาจ
เกิดความขดัแยง้ข้ึนไดจ้ากการพิจารณาว่า เป้าหมายใดส าคญักว่ากนั โครงสร้างของหน่วยงานหรือขององค์กรเป็น
สาเหตุแห่งความขดัแยง้ (C.Gilles Van Wijk, 1984) ความขดัแยง้เป็นกระบวนการซ่ึงเร่ิมข้ึนมาเม่ือฝายหน่ึงรับรู้ว่าอีก 
ฝ่ายหน่ึงท าให้เกิดผลกระทบท่ีไม่พึงพอใจ จากความขดัแย ้งทางดา้นความคิดเก่ียวกบัการคน้หาเป้าหมาย ซ่ึงรวมถึง
ช่วงกวา้งของความขดัแยง้ เพ่ือให้องคก์ารบรรลุเป้าหมาย ความแตกต่างในการหาขอ้เท็จจริง ความขดัแยง้ซ่ึงเกิดจาก
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ความคาดหวงัจากพฤติกรรม (Robbins , 1983) โดยปัจจุบนัธนาคารออมสินไดเ้ปล่ียนแปลง ปรับปรุงพฒันาระบบการ
ด าเนินงาน รวมถึงการปรับเปล่ียนดา้นโครงสร้างองคก์ร เป็นผลให้พนกังานยา้ยไปท างานในองคก์รอ่ืน และโยกยา้ย
พนักงานภายในธนาคารเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้หากพนักงานรับรู้ถึงความไม่ยุติธรรมในกระบวนการย่อมเป็น
ผลเสียต่อธนาคาร ดงันั้นองคก์ารตอ้งให้ความยติุธรรมแก่บุคลากรทั้งในดา้นผลตอบแทนและกระบวนการเน่ืองจาก
การรับรู้ความยุติธรรมเป็นส่ิงส าคญัในการก าหนดพฤติกรรมของบุคลากร หากบุคลากรในองค์การรับรู้ถึงความ
ยติุธรรมท่ีตนไดรั้บจากองคก์ารยอ่มจะส่งผลต่อความผกูพนัในองคก์าร (บุศรารัตน์ บวังาม, 2556)  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความขดัแยง้ในองค์การ และความผูกพนัในองค์การของ

พนกังาน   
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับความผูกพนัในองค์การของ

พนกังาน 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความขดัแยง้ในองคก์ารกบัความผกูพนัในองคก์ารของพนกังาน   

 

3. ทบทวนวรรณกรรม 
3.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการรับรู้ความยุตธิรรมในองค์การ 
Tekleab, Takeuchi and Taylor (2005) กล่าวว่า ความยุติธรรมมีบทบาทส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพของ

องคก์าร เน่ืองจากการรับรู้จะน าไปสู่พฤติกรรมทางบวก ส่วนความไม่ยติุธรรมจะท าให้เกิดพฤติกรรมทางลบ กล่าวคือ 
บุคคลท่ีคิดว่าตนเองไม่ได้รับการปฏิบติัอย่างยุติธรรมจะมีแนวโน้มท าพฤติกรรมหรือมีเจตคติท่ีจะส่งผลเสียต่อท่ี
ท างาน เช่น ความโกรธ การกระทบกระทัง่กนั การมีอารมณ์ดา้นลบ ป่วยง่าย การท าลายส่ิงของในท่ีท างาน เป็นตน้ 
โดย แนวคิดของ Folger (1998) ไดจ้  าแนกประเภทของความยติุธรรมในองคก์ารแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย (1) 
การรับรู้ความยุติธรรมดา้นการแบ่งสรรผลประโยชน์ (2) การรับรู้ความยุติธรรมดา้นกระบวนการ (3) การรับรู้ความ
ยติุธรรมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์  

3.2 แนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัความขัดแย้งในองค์การ 
Robbins (1983) กล่าวว่า ความขดัแยง้เป็นกระบวนการซ่ึงเร่ิมข้ึนมาเม่ือฝายหน่ึงรับรู้ว่าอีก ฝ่ายหน่ึงท าให้

เกิดผลกระทบท่ีไม่พึงพอใจ หรือมีความแตกต่างดา้นความคิดระหว่าง 2 ฝ่ายข้ึนไป จากความขดัแยง้ทางดา้นความคิด
เก่ียวกบัการคน้หาเป้าหมาย ซ่ึงรวมถึงช่วงกวา้งของความขดัแยง้ เพ่ือให้องคก์ารบรรลุเป้าหมาย ความแตกต่างในการ
หาขอ้เทจ็จริง การตกลงกนัไม่ได ้ความขดัแยง้ซ่ึงเกิดจากความคาดหวงัจากพฤติกรรม โดยแนวคิดของ วิสุทธ์ิ สงวน
ศกัด์ิ (2551) เสนอว่าความขดัแยง้นั้นอาจจะมองในระดบัต่างๆ ประกอบดว้ย (1) ความขดัแยง้ภายในตวับุคคล (2) 
ความขดัแยง้ระหว่างบุคคล (3) ความขดัแยง้ระหว่างบุคคลในกลุ่ม  (4) ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่ม 

3.3 แนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัความผูกพันในองค์การ 
Allen and Meyer (1990) ให้ความหมายของความผกูพนัต่อองคก์ารว่าเป็นสภาวะทางจิตใจของบุคคลท่ีมีต่อ

องค์การท่ีตนอยูรู้่สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองค์การและเขา้ไปมีส่วนร่วมในองคก์าร ความผูกพนัต่อองค์การยงัเป็น
ส่วนส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่ีจะคงไวใ้นการเป็นสมาชิกขององค์การ รวมถึงการมีจิตส านึกท่ีจะด ารงอยู่
เป็นสมาชิกขององค์กรต่อไปเพราะเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมและควรกระท าโดยแบ่งความผูกพนัต่อองค์กรของ
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บุคลากรออกเป็น 3 ด้าน คือ ความผูกพนัด้านจิตใจ , ความผูกพนัดา้นการคงอยู่กับองค์การ และความผูกพนัดา้น
บรรทดัฐาน  

3.4 กรอบแนวคดิการวจิัย 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและความขัดแยง้ในองค์การ กบัความ

ผกูพนัในองคก์ารของพนกังานธนาคารออมสินในสังกดัภาค 5  คร้ังน้ีไดก้  าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 
 

 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 

ส าหรับเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ดว้ยค่าความถ่ี ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานใชก้ารเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ที ( t-test ) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว(One-Way ANOVA) และสถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ(Multiple Regression 
Analysis) 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีท าการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ พนกังานปฏิบติัการระดบั 4-7 สังกดัธนาคารออมสินภาค 5 จ านวน

ทั้งหมด 200 คน และค านวณขนาดตวัอยา่งโดยใชเ้กณฑต์ารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan, 1970 ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน ± 5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 132 คน และท าการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชห้ลกั
ความน่าจะเป็น ซ่ึงเลือกใชว้ิธีสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและ

ผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาและวตัถุประสงคใ์นการวิจยัคร้ังน้ี โดยค าถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ  - ระดบัการศึกษา           - ต าแหน่งในการปฏิบติังาน 
- อาย ุ - ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน   - รายไดต่้อเดือน 
  

ความผกูพนัต่อองคก์าร 
1.  ดา้นความรู้สึก 
2.  ดา้นต่อเน่ือง 
3.  ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม 

Allen and Meyer (1990) 
 

การรับรู้ความยติุธรรมในองคก์าร 
1. การรับรู้ความยติุธรรมดา้นการแบ่งสรรผลประโยชน์ 
2. ความยติุธรรมดา้นกระบวนการ 
3. การรับรู้ความยติุธรรมดา้นการปฏิสัมพนัธ์ 

Folger (1998) 

ความขดัแยง้ในองคก์าร 
1. ความขดัแยง้ภายในบุคคล 
2. ความขดัแยง้ระหว่างบุคคล 
3. ความขดัแยง้ระหว่างบุคคลกบักลุ่ม 
4. ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่ม  

วิสุทธ์ิ สงวนศกัด์ิ (2551) 
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ปลายปิด(Close-ended Question) ซ่ึงผูว้ิจยัมีแนวค าตอบไวใ้ห้ โดยผูต้อบแบบสอบถามเลือกค าตอบท่ีผูว้ิจยัไดก้  าหนด
ไว ้ซ่ึงแบบสอบถามจ านวน 1 ชุดประกอบดว้ยค าถามทั้งหมด 41 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลดา้นปัจจัยส่วนบุคคลซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
จ  านวน 6 ขอ้โดยมีให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน  
ต าแหน่งในการปฏิบติังาน และรายไดต่้อเดือน 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลดา้นการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์าร ซ่ึงผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดย 
วิสุทธ์ิ  สงวนศกัด์ิ (2550) และ อรทยั เฉพาะธรรม (2560) ตามแนวคิดของ Folger (1998) แบ่งออกเป็น3 ด้าน
ประกอบดว้ย 1. ดา้นแบ่งสรรผลประโยชน์  2. ดา้นกระบวนการ 3. ดา้นการปฏิสัมพนัธ์ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามขอ้มูลดา้นความขดัแยง้ในองค์การ  ซ่ึงผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดย วิสุทธ์ิ  
สงวนศกัด์ิ(2550) และ นวพร ชิณวงศ์(2558) ตามแนวคิดของ Moore (1996) แบ่งออกเป็น 4 ด้านประกอบด้วย                  
1. ความขดัแยง้ภายในบุคคล 2. ความขดัแยง้ระหว่างบุคคล  3. ความขดัแยง้ระหว่างบุคคลกบักลุ่ม  4. ความขดัแยง้
ระหว่างกลุ่ม 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามขอ้มูลดา้นความผูกพนัต่อองค์กรซ่ึงผูว้ิจัยใชแ้บบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดย อจัฉรา 
เนียมหอม (2551) อรทัย เฉพาะธรรม (2560) ตามแนวคิดของ Allen และ Meyer (1990) แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
ประกอบดว้ย 1. ดา้นความรู้สึก  2. ดา้นต่อเน่ือง 3. ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
หลงัจากท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจนครบถว้นแลว้ผูศึ้กษาจึงน าขอ้มูลทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์โดยการ

ประมวลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป(Statistic Package for Social Science for Windows: SPSS) ดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล สถิติท่ีใชคื้อสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยจะแสดง

ขอ้มูลในรูปแบบของ ค่าความถ่ี ร้อยละ  
2. การวิเคราะห์ลกัษณะของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ การรับรู้ความยติุธรรมในองคก์าร ความขดัแยง้

ในองค์การ ความผูกพนัต่อองค์กรโดยจะแสดงขอ้มูลในรูปแบบของค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation)  

3. การศึกษาความแตกต่างของตวัแปรระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและความผกูพนัต่อองคก์รโดยเลือกใชส้ถิติ
เชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ t-test และOne-Way ANOVA โดยก าหนดค่านัยส าคญัท่ี
ระดบั P = 0.05 หรือระดบัค่าความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ีร้อยละ 95 

4. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรม ความขดัแยง้ในองค์การกับความผูกพันต่อ
องคก์รโดยใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 
4. ผลการวจิัย 

ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ผลการศึกษาขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี จบการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี ปฏิบติังานกบัธนาคารออมสิน ภาค 5 เป็นระยะเวลา 11-15 ปี มีต าแหน่งงานพนักงานปฏิบติัการ
ระดบั 5  และมีรายไดต่้อเดือน ตั้งแต่ 15,000 - 30,000 บาท  
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ผลการศึกษาการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์าร พบว่า พนกังานมีการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์าร ภาพรวม
มีการรับรู้อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 ซ่ึงในแต่ละขอ้มีการรับรู้ในระดับมากทุกขอ้ คือ ดา้นกระบวนการ 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 รองลงมา ดา้นการปฏิสัมพนัธ์ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 และ ดา้นแบ่งสรรผลประโยชน์ ค่าเฉล่ีย 3.61 
ตามล าดบั 

ผลการศึกษาความขดัแยง้ในองคก์าร พบว่า พนกังานมีความขดัแยง้ในองคก์าร ภาพรวมมีระดบัความขดัแยง้
น้อยท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.57  ซ่ึงมีความขดัแยง้น้อยท่ีสุดทุกขอ้ คือความขดัแยง้ภายในบุคคลค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.61 
รองลงมา ความขดัแยง้บุคคลกบักลุ่ม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.59 และ ความขดัแยง้ระหว่างบุคคล ค่าเฉล่ีย 1.56 ตามล าดบั 

ผลการศึกษาความผกูพนัต่อองคก์าร พบว่า พนกังานมีความผกูพนัภาพรวมมีความผกูพนัระดบัมาก  ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.03 ซ่ึงมีความผกูพนัต่อองคก์รระดบัมากทุกขอ้ คือดา้นบรรทดัฐานทางสังคม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 รองลงมา 
ดา้นความรู้สึก  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 และ ดา้นต่อเน่ือง ค่าเฉล่ีย 3.85  ตามล าดบั 
 

ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงอนุมาน 
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความผูกพนัต่อองค์กร พบว่าพนักงานท่ีมีเพศ

แตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นต่อเน่ืองแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05   
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมกับความผูกพนัต่อ

องคก์ร  ดา้นความรู้สึก พบว่าปัจจยัการรับรู้ความยุติธรรมสามารถพยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์ร  ดา้นความรู้สึก ได้
ร้อยละ 38.80 ค่าน ้ าหนักความส าคญัของปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรพยากรณ์ความผูกพนัต่อองค์กร  ดา้นความรู้สึก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มี 2 ปัจจยั ประกอบดว้ย ดา้นกระบวนการ รองลงมาคือ ดา้นแบ่งสรรผลประโยชน์ ดัง
แสดงในตารางท่ี 1  
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมกับความผูกพันต่อ
องคก์ร ดา้นความรู้สึก 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 

B Std. Error Beta t  
ค่าคงท่ี 1.812 0.254  7.124 0.000 
ดา้นแบ่งสรรผลประโยชน์   0.270 0.089 0.300 3.045* 0.003 
ดา้นกระบวนการ 0.327 0.093 0.376 3.502* 0.001 
ดา้นการปฏิสัมพนัธ์ 0.021 0.102 0.023 0.208 0.836 

R Square = 0.402, Adjusted R Square = 0.388, F = 28.712 (Sig = 0.00) *Significant level at 0.05 
 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมกับความผูกพนัต่อ
องคก์ร  ดา้นต่อเน่ือง พบว่าปัจจยัการรับรู้ความยติุธรรมสามารถพยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์ร  ดา้นต่อเน่ือง ไดร้้อย
ละ 43.10 ค่าน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรพยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์ร  ดา้นต่อเน่ือง อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มี 2 ปัจจยั ประกอบดว้ย ดา้นกระบวนการ รองลงมาคือ ดา้นแบ่งสรรผลประโยชน์ ดังแสดงใน
ตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมกับความผูกพันต่อ
องคก์ร ดา้นต่อเน่ือง 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 

B Std. Error Beta t  
ค่าคงท่ี 0.910 0.298  3.052 0.003 
ดา้นแบ่งสรรผลประโยชน์   0.276 0.104 0.253 2.659* 0.009 
ดา้นกระบวนการ 0.379 0.109 0.358 3.462* 0.001 
ดา้นการปฏิสัมพนัธ์ 0.148 0.120 0.132 1.234 0.219 

R Square = 0.445, Adjusted R Square = 0.431, F = 34.141 (Sig = 0.00) *Significant level at 0.05 
 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมกับความผูกพนัต่อ

องค์กร  ดา้นบรรทดัฐานทางสังคมพบว่าปัจจยัการรับรู้ความยุติธรรมสามารถพยากรณ์ความผูกพนัต่อองค์กร  ดา้น
บรรทดัฐานทางสังคมไดร้้อยละ 13.40 ค่าน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรพยากรณ์ความผกูพนัต่อองค์กร 
ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม พบว่า การรับรู้ความยุติธรรมทุกดา้นไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร  ดา้นบรรทดั
ฐานทางสังคม  ดังแสดงในตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมกับความผูกพันต่อ
องคก์ร  ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 

B Std. Error Beta t  
ค่าคงท่ี 2.871 0.270  10.624 0.000 
ดา้นแบ่งสรรผลประโยชน์   0.126 0.094 0.157 1.343 0.182 
ดา้นกระบวนการ 0.124 0.099 0.160 1.252 0.213 
ดา้นการปฏิสัมพนัธ์ 0.100 0.109 0.122 0.922 0.358 

R Square = 0.153, Adjusted R Square = 0.134, F = 7.736 (Sig = 0.00) *Significant level at 0.05 
 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสัมพนัธ์ระหว่างความขดัแยง้ในองค์การกับความผูกพันต่อ
องคก์ร  ดา้นความรู้สึก พบว่าปัจจยัความขดัแยง้ในองคก์าร ดา้นความขดัแยง้ภายในบุคคล ดา้นความขดัแยง้ระหว่าง
บุคคล ดา้นความขดัแยง้บุคคลกบักลุ่ม และดา้นความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มไม่สามารถพยากรณ์ความผูกพนัต่อองคก์ร 
ดา้นความรู้สึกได ้ดังแสดงในตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสัมพนัธ์ระหว่างความขดัแยง้ในองค์การกบัความผูกพนัต่อ
องคก์ร ดา้นความรู้สึก 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 

B Std. Error Beta t  
ค่าคงท่ี 3.972 0.291  13.627 0.000 
ความขดัแยง้ภายในบุคคล -0.092 0.136 -0.064 -0.675 0.501 
ความขดัแยง้ระหว่างบุคคล 0.016 0.163 0.010 0.100 0.921 
ความขดัแยง้บุคคลกบักลุ่ม -0.001 0.192 0.000 -0.007 0.994 
ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่ม 0.148 0.16 0.119 0.924 0.357 

R Square = 0.014, Adjusted R Square = -0.017, F = 0.45 (Sig = 0.77) *Significant level at 0.05 
 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสัมพนัธ์ระหว่างความขดัแยง้ในองค์การกับความผูกพันต่อ
องค์กร  ดา้นต่อเน่ือง พบว่าปัจจยัความขดัแยง้ในองค์การ ดา้นความขดัแยง้ภายในบุคคล ดา้นความขดัแยง้ระหว่าง
บุคคล ดา้นความขดัแยง้บุคคลกบักลุ่ม และดา้นความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มไม่สามารถพยากรณ์ความผูกพนัต่อองคก์ร 
ดา้นต่อเน่ือง ได ้ดังแสดงในตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสัมพนัธ์ระหว่างความขดัแยง้ในองค์การกบัความผูกพนัต่อ
องคก์ร ดา้นต่อเน่ือง 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 

B Std. Error Beta t  
ค่าคงท่ี 3.800 0.352  10.801 0.000 
ความขดัแยง้ภายในบุคคล -0.170 0.164 -0.097 -1.039 0.301 
ความขดัแยง้ระหว่างบุคคล 0.063 0.197 0.032 0.319 0.750 
ความขดัแยง้บุคคลกบักลุ่ม -0.170 0.232 -0.101 -0.732 0.466 
ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่ม 0.327 0.193 0.215 1.691 0.093 

R Square = 0.029, Adjusted R Square = -0.002, F = 0.94 (Sig = 0.44) *Significant level at 0.05 
 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสัมพนัธ์ระหว่างความขดัแยง้ในองค์การกับความผูกพันต่อ
องค์กร  ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม พบว่าปัจจยัความขดัแยง้ในองค์การ ดา้นความขดัแยง้ภายในบุคคล ดา้นความ
ขดัแยง้ระหว่างบุคคล ดา้นความขดัแยง้บุคคลกบักลุ่ม และดา้นความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มไม่สามารถพยากรณ์ความ
ผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม ได ้ดังแสดงในตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสัมพนัธ์ระหว่างความขดัแยง้ในองค์การกบัความผูกพนัต่อ
องคก์ร ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 

B Std. Error Beta t  
ค่าคงท่ี 4.189 0.260  16.119 0.000 
ความขดัแยง้ภายในบุคคล 0.066 0.121 0.051 0.543 0.588 
ความขดัแยง้ระหว่างบุคคล 0.085 0.145 0.058 0.583 0.561 
ความขดัแยง้บุคคลกบักลุ่ม -0.083 0.172 -0.068 -0.486 0.628 
ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่ม -0.092 0.143 -0.082 -0.642 0.522 

R Square = 0.017, Adjusted R Square = -0.014, F = 0.55 (Sig = 0.70) *Significant level at 0.05 
 
5. การอภปิรายผล 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและความขัดแยง้ในองค์การ กบัความ
ผกูพนัในองคก์ารของพนกังานธนาคารออมสินในสังกดัภาค 5 สามารถสรุปประเด็นส าคญัในการอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

5.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
5.1.1 พนกังานท่ีมีเพศแตกต่างกนัส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

ผลการวิจยัพบว่า พนกังานท่ีมีเพศแตกต่างกนัส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รดา้นต่อเน่ือง แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยพนักงานเพศหญิงมีความผูกพนัต่อองค์กร ดา้นต่อเน่ืองมากกว่าเพศชายกล่าวคือ
พนักงานเพศหญิงมกัจะไม่ค่อยเปล่ียนงาน เน่ืองจากการยึดติดในการท างานท่ีมีสภาพแวดลอ้มแบบเดิม  ในขณะท่ี
พนกังานเพศชายมกัแสวงหางานท่ีมีความทา้ทายเพ่ือเปล่ียนสภาพแวดลอ้มในการท างานมากกว่าพนกังานเพศหญิงซ่ึง
สอดคล้องกับอรทยั เฉาะธรรม (2559) ศึกษาการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและความผูกพนัต่อองค์การของ
พนักงาน บริษทัอสังหาริมทรัพยแ์ห่งหน่ึง และอิทธิพลของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การท่ีมีต่อความผูกพนัต่อ
องค์การของพนักงานบริษัทอสังหาริมทรัพยแ์ห่งหน่ึง พบว่า พนักงานท่ีมีเพศแตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพนั
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

5.1.2 พนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนัส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
 ผลการวิจยัพบว่า พนกังานท่ีมีอายุแตกต่างกนัส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั โดยการ

ให้ความส าคญัท่ีองค์กรมีให้แก่พนักงานซ่ึงมีความเท่าเทียมกนัท่ีครอบคลุมพนักงานทุกช่วงอายุ ท  าให้พนักงานมี
ความผูกพนัต่อองค์กรเน่ืองจากไดรั้บค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเพียงพอและเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ฐิติมา หลกัทอง (2557) ศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั ผลิตช้ินส่วนอุตสาหกรรม ยานยนตแ์ห่ง
หน่ึง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี พบว่าอายไุม่มีความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 

5.1.3 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
 ผลการวิจยัพบว่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกนัส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รไม่แตกต่าง

กันโดยพนักงานไม่ว่าจะมีระดับการศึกษาในระดับใดก็ตาม ล้วนแต่มีความต้องการท่ีเหมือนกันคือ สวสัดิการ 
ค่าตอบแทน ความกา้วหน้าในอาชีพการท างาน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้พนักงานมีความผูกพนัต่อองค์กรนั้น ๆ ซ่ึง
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐิติมา หลกัทอง (2557) ศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ผลิตช้ินส่วน
อุตสาหกรรม ยานยนต์แห่งหน่ึง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี พบว่าระดับการศึกษาไม่มี
ความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนัต่อองคก์ร  

5.1.4 พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
 ผลการวิจยัพบว่า พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัส่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์กร

ไม่แตกต่างกนั เพราะความมัน่คงท่ีพนักงาไดรั้บจากการท างาน จึงท าให้พนักงานปฏิบติังานกับองค์กรโดยไม่คิด
ลาออกจากการท างาน อีกทั้งองคก์รมีการก าหนดความกา้วหนา้ในการท างาน รวมถึงมีการก าหนดกระบวนการท างาน
อยา่งชดัเจน โปร่งใส ท าให้พนกังานมีอนาคตท่ีดี เม่ือไดร่้วมงานกบัธนาคารออมสินซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รุ่ง
นภา สีทะ (2554) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กรของ
ขา้ราชการส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์พบว่า
ระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกนัไม่มีผลต่อความผกูพนั 

5.1.5 พนกังานท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนัส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
 ผลการวิจยัพบว่า พนกังานท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนัส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั

เพราะองคก์รให้ความส าคญักบัพนกังานทุกต าแหน่งท่ีจะไดมี้โอกาสท างานท่ีสูงข้ึน อีกทั้งยงัเปิดรับความคิดเห็นของ
พนกังานในทุกระดบั ดงันั้นท าให้พนกังานเกิดความรัก ความผกูพนัต่อองคก์รและมีความตั้งใจท่ีจะท างาน จนเกษียณ
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รุ่งนภา สีทะ (2554) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความยติุธรรมในองค์กรกบั
ความผูกพนัต่อองค์กรของขา้ราชการส านักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์พบว่า ระดบัต าแหน่งต่างกนัไม่มีผลต่อความผกูพนั 

5.1.6 พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
 ผลการวิจยัพบว่า พนักงานท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่าง

กนั  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นวพร (2558) ไดศึ้กษาความขดัแยง้ในองคก์ร ดา้นงาน ดา้นความสัมพนัธ์ ดา้น
กระบวนการ ของพนักงานปฏิบติัการเปรียบเทียบระหว่างธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจคา้ปลีก พบว่า ปัจจยัส่วน
บุคคลทางดา้นระดบัรายได ้ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์แตกต่างกนั  และนิภาพร ฤทธ์ิ
วานิช (2554) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์รกบัความผกูพนัองคก์รของพนกังาน บริษทั 
อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมน้ท์ จ  ากัด พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านเงินเดือนมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร
แตกต่างกนั และฐิติมา หลกัทอง (2557) ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษทั ผลิตช้ินส่วนอุตสาหกรรม ยาน
ยนตแ์ห่งหน่ึง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี พบว่ารายไดต่้อเดือน มีความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ร    

 
5.2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างการรับรู้ความยติุธรรมกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
5.2.1 การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ ด้านแบ่งสรรผลประโยชน์ มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อ

องคก์รดา้นความรู้สึก ซ่ึงอธิบายไดว้่าการท่ีพนกังานนั้นรับรู้ถึงหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบติังาน เป็นอยา่ง
ดี ไดรั้บการประเมินผลท่ีมีมาตรฐานเดียว ยอ่มท าให้พนกังานเกิดความรู้สึกพึงพอใจ มีความรักในองคก์รเพราะไดรั้บ
ความยุติธรรมในการท างาน   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รุ่งนภา สีทะ (2554) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างการ
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รับรู้ความยุติธรรมในองค์กรกบัความผูกพนัต่อองค์กรของขา้ราชการส านักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์พบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรดา้นการแบ่งปันมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และสุวิมล สุริยว์งศ ์(2554) ได้
ท  าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร ความผูกพนัต่อองค์กร และการรับรู้พฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบติังาน โดยหัวหน้างาน กรณีศึกษาบริษัทโทรคมนาคมแห่งหน่ึง พบว่าการรับรู้ความยุติธรรมใน
องคก์รโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 และ  

5.2.2 การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ ด้านแบ่งสรรผลประโยชน์ มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อ
องค์กรดา้นต่อเน่ือง ซ่ึงอธิบายไดว้่า เม่ือพนักงานไดรั้บค่าตอบแทนและสวสัดิการคุม้ค่ากบั ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่ีมีอยู ่รวมถึงการให้สวสัดิการท่ีมากกว่าธุรกิจเดียวกนั ยิง่ท  าให้พนกังานเกิดความผกูพนัต่อองคก์รและ
สามารถลดปริมาณจ านวนพนักงานท่ีลาออกลงได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิรินาถ ตามวงษ์วาน (2556) ได้
ท  าการศึกษาอิทธิพลของพลงัขบัเคล่ือนในการท างาน การรับรู้ความยติุธรรมในองคก์รและความผกูพนัท่ีมีต่อองค์กร
ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร  พบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรมีอิทธิพลทางบวกกับ
ความผูกพนัต่อองค์กรอยา่งมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 และนิภาพร ฤทธ์ิวานิช (2554) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการ
รับรู้ความยติุธรรมในองคก์รกบัความผกูพนัองคก์รของพนกังาน บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั พบว่า 
การรับรู้ความยติุธรรมในองคมี์ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และGreenberg (1990) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการขโมยของพนักงานเพ่ือตอบสนองต่อการจ่ายค่าตอบแทนท่ีไม่
ยุติธรรมต่อต้นทุนท่ีแอบแฝง  กล่าวว่าการแสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อคนงานท่ีถูกหัก ค่าจ้าง ก็จะท าให้
ความรู้สึกว่าไม่ไดรั้บความยติุธรรมลดลง เป็นผลท าให้อตัราการขโมยของและอตัราการลาออกของพนกังานลดลง   

 

5.3 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างความขดัแยง้ในองคก์ารกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
5.3.1 ความขดัแยง้ในองค์การ ดา้นความขดัแยง้ภายในบุคคล ดา้นความขดัแยง้ระหว่างบุคคล ดา้นความ

ขดัแยง้บุคคลไม่สามารถพยากรณ์ความผูกพนัต่อองค์กร ซ่ึงอธิบายไดว้่าในการท างานภายในองค์กร ทุกคนลว้นให้
ความส าคญัซ่ึงกนัและกนั ท างานกนัดว้ยความเขา้ใจ และเปิดใจยอมรับในความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน ท าให้ไม่
เกิดความขดัแยง้ในการท างานกบัพนกังาน จึงไม่สามารถพยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์รได ้  ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ วรรณธนะ (2540) ไดศึ้กษาสาเหตุของความขดัแยง้ในการปฏิบติังานศึกษาเฉพาะกรณีส่วนคู่สายเช่าและวงจรเช่า 
ฝ่ายพฒันาปฏิบติัการและบริการ องค์การโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าสาเหตุของความขดัแยง้เกิด
จากองคป์ระกอบส่วนบุคคล เช่น นิสัย วิธีการท างาน เป็นตน้ การปฏิสัมพนัธ์ในการท างาน อนัเน่ืองมาจากการส่ือสาร
ข้อความยงัไม่มีความชัดเจน การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกันมีน้อย สภาพองค์การในเร่ืองของการจัดโครงสร้างและ
เป้าหมายในการปฏิบติังาน   

 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะจากงานวจิัยคร้ังนี ้
1. การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ พบว่าดา้นแบ่งสรรผลประโยชน์ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด โดยเฉพาะขอ้

ค าถามดา้น ผลตอบแทนจากธนาคารออมสินคุม้ค่ากบั ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ีมีอยู ่ดงันั้นองคก์รควรมี
การก าหนดผลตอบแทนโดยเฉพาะสาขาวิชาเฉพาะทางท่ีตอ้งมีทกัษะ ความช านาญมากเป็นพิเศษ เช่น เทคโนโลยี
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สารสนเทศ ตรวจสอบภายในบญัชี เป็นตน้ เพ่ือเป็นการก าหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถของ
พนกังาน 

2. ความขดัแยง้ในองคก์าร พบว่าความขดัแยง้ภายในบุคคล มีค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุด โดยเฉพาะขอ้ค าถามดา้น 
ความรู้สึกล าบากใจท่ีตอ้งปฏิบติังานนอกเหนือจากค าสั่ง ดงันั้นในการปฏิบติังานควรปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคับ           
ต่าง ๆ โดยผูบ้งัคบับญัชาควรพิจารณาถึงความเหมาะสมก่อนมอบหมายงานนั้นให้แก่พนักงาน เพ่ือไม่ให้เกิดความ
ขดัแยง้ต่อกนัระหว่างบุคคล 

3. ความผกูพนัต่อองคก์าร พบว่าดา้นต่อเน่ือง ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดโดยเฉพาะขอ้ค าถามดา้น ท่านมีความตั้งใจท่ี
จะท างานในธนาคารออมสินจนเกษียณ ดงันั้นเพ่ือรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถให้ท  างานกับองค์กรไปถึงอายุ
เกษียณ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งลกัษณะงานท่ีตอ้งมีความชดัเจน รวมถึงผลตอบแทนและสวสัดิการต่าง ๆ ท่ี
ช่วยแบ่งเบาเร่ืองค่าใชจ่้ายให้แก่พนักงาน เช่น ค่าเช่าบา้นกรณีท่ีพนักงานจ าเป็นตอ้งไปปฏิบติังานท่ีสาขาต่างจงัหวดั 
หรือค่าเดินทาง เป็นตน้ เพ่ือจูงใจให้พนกังานเกิดความผกูพนัต่อองคก์ร 

4. จากผลการวิจยัพบว่า พนักงานอายุ 21 - 30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ปฏิบติังานกบัธนาคารออมสิน 
ภาค 5 เป็นระยะเวลา ต ่ากว่า 1 ปี มีความผูกพนัต่อองค์กรน้อยท่ีสุด ดงันั้น องค์กรควรก าหนดกรอบอตัราเงินเดือน
ส าหรับพนกังานใหม่ ให้เทียบเท่ากบัสถาบนัการเงินอ่ืน และเพียงพอต่อการด ารงชีพในปัจจุบนั อีกทั้งควรสนบัสนุน
ทุนการศึกษาให้แก่พนักงานเพ่ือให้สามารถน าทกัษะ ความรู้มาพฒันาตนเองและงานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.  จากผลการวิจยัพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมดา้นกระบวนการ ดา้นแบ่งสรรผลประโยชน์ มีอิทธิพลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์ร ดงันั้นองคก์รควรมีนโยบายหรือกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้พนกังานมีความผูกพนั
ต่อองคก์รดงัน้ี 

ดา้นกระบวนการ องค์กรควรประชาสัมพนัธ์ถึงหลกัเกณฑ์ในการท างาน รวมถึงเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบติังานอย่างชดัเจน เข้าใจง่าย เพ่ือให้พนักงานไดรั้บรู้ขอ้มูลท่ีครบถว้นถูกตอ้ง และมีความเขา้ใจตรงกนัเพ่ือ
ไม่ให้เกิดความขดัแยง้ต่อกนัระหว่างพนกังานกบัผูบ้งัคบับญัชา  

ดา้นแบ่งสรรผลประโยชน์ องคก์รควรสร้างความผกูพนัต่อองคก์รในรูปแบบของผลตอบแทนท่ีไม่ใช่ตวั
เงิน เช่น การให้ค่าครองชีพ ค่าวิชาชีพส าหรับพนกังานท่ีตอ้งใชท้กัษะเฉพาะดา้น เป็นตน้ เพ่ือให้พนกังานไดรั้บสิทธิ
พิเศษนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด 
 

6.2 ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจยัในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารออมสินในสังกดัภาค 

5 เน่ืองจากการสร้างความผูกพนัต่อองค์กรนั้ นต้องมีองค์ประกอบหลายปัจจัยอาทิเช่น คุณภาพชีวิตการท างาน 
ความเครียดในงาน เป็นตน้ 

2. ควรศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบอ่ืน นอกเหนือจากการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม เช่น การ
สัมภาษณ์ เป็นต้น เพ่ือให้พนักงานไดมี้โอกาสไดแ้สดงความคิดเห็น และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเพ่ือน าไปเป็น
แนวทางในการเสริมสร้างความผกูพนัต่อองคก์ร อีกทั้งไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นสมบูรณ์มากข้ึน 
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3. ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความยติุธรรมในองค์การและความขดัแยง้ในองคก์าร กบัความ
ผูกพนัในองค์การของพนักงานธนาคารออมสินในสังกดัภาคอ่ืน ๆ เพ่ือน าขอ้มูลความผูกพนัต่อองค์กรของแต่ละ
สังกดัมาเปรียบเทียบขอ้มูลว่ามีความผกูพนัต่อองคก์รต่างกนัหรือเหมือนกนัอยา่งไร 

 
กติตกิรรมประกาศ 
        การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก ดร.ภูษิต วงศห์ล่อสายชล ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะน า 
ตรวจตราและแกไ้ขเน้ือหา ตลอดจนพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 ทุกท่านท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
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การศึกษาปัญหา และการก าหนดกลยทุธ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาการจ าหน่ายทรัพย์สิน 
รอการขาย (NPA : Non Performing Asset) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

To study problems and to formulate strategies for solving the problem on the sale of Non 
Performing Asset (NPA) of the Government Housing Bank 

ธีศิษฏ์ อธินันท์ 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, E-mail: beegee_tee@hotmail.com  

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงลกัษณะของปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือ
ทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพ่ือศึกษาและประเมินทางเลือกในการก าหนดกลยุทธ์       
ในการแกไ้ขปัญหาการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารอยา่งเป็นระบบ 
        โดยจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นลูกค้าท่ีเข้ามาติดต่อทรัพย์สินรอการขาย (NPA)                   
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์จ านวน 15 ราย พบว่าปัจจยัท่ีใชพิ้จารณาเลือกซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เหตุผลส่วนบุคคล ราคา ท าเลท่ีตั้ง สภาพทรัพย ์โปรโมชัน่ 
         ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ไดแ้ก่ ทรัพยข์องธนาคารอาคารสงเคราะห์มีถูก
กว่าท่ีอ่ืน มีโปรโมชัน่เร่ืองการผอ่นดาวน์ได ้0% เป็นเวลา 2 ปี และในกรณีท่ีเป็นการการซ้ือเหมาแบบยกล็อตสามารถ
เขา้ปรับปรุงก่อนโอนกรรมสิทธ์ิได ้รวมถึงมีโอกาสในการท าก าไรไดใ้นอนาคต 
        ด้านปัจจัยปัญหาท่ีมีผลต่อความลงัเลหรือ ตัดสินใจท่ีจะไม่ซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ในแต่ขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีมีขั้นตอนท่ีพบปัญหา 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนการ    
คน้ขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก และการประเมินผลหลงัซ้ือ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this independent study are to study problems that result in the decision on purchasing Non 
Performing Asset (NPA) of the Government Housing Bank (GHB), and to study and evaluate the choices in 
formulating strategies to systematically solve the problems on sale of NPA of the Bank. 
 The in-depth interview with samples who were 15 clients (who contacted the Bank in order to purchase 
NPA of GHB), it is found that the factors which are used in purchasing NPAs of such samples are personal reasons, 
location, price, property condition and promotion. 
 The factor that has an impact on purchasing NPA is the lower price of the property of GHB comparing to 
others; the promotion of 0% down payment for 2 years, and in case of gross purchase, the buyer can make changes 
to the property prior to transferring an ownership in NPA, and opportunity to make profit in the future. 
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1. บทน า 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นรัฐวิสาหกิจสังกดักระทรวงการคลงัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ พ.ศ.2496 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยเหลือดา้นการเงินแก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนไดมี้ทีอยูอ่าศยัเ ป็น
ของตนเอง จึงมีสินเช่ือเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัออกมาเป็นทางเลือกให้กบัประชาชนหลายผลิตภณัฑ ์และด าเนินการปล่อย
สินเช่ือเพ่ือท าให้คนไทยมีบา้นไดเ้ป็นจ านวนมากแต่ดว้ยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัส่งผลให้ลูกหน้ีเงินกูข้องธนาคาร
จ านวนมากไม่สามารถช าระหน้ีให้กบัธนาคารไดจ้นก่อให้เกิด Non Performing Loan (NPL) เป็นจ านวนท่ีสูงข้ึนท าให้
ธนาคารตอ้งหามาตรการแก้ไข ซ่ึงวิธีการหน่ึงท่ีนับว่าไดผ้ลเป็นอย่างดีคือการเขา้ไปประมูลซ้ืออสังหาริมทรัพยท่ี์
ธนาคารรับจ านองไวอ้อกขายทอดตลาดตามค าสั่งศาลการโดยกรมบงัคบัคดี เน่ืองจากหากปล่อยให้ผูอ่ื้นประมูลได้
ราคาประมูลจะต ่าเกินไปและไม่พอช าระหน้ีท่ีคา้งอยู่จนเกิดปัญหาหน้ีส่วนท่ีขาดตามมาท าให้ธนาคารตอ้งสูญเสีย                    
เงินและค่าใชจ่้ายเป็นจ านวนมาก ดงันั้น ธนาคารจึงจ าเป็นตอ้งเป็นผูซ้ื้อเองเพ่ือให้ไดข้อ้ยุติและลดปริมาณหน้ีท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายไดเ้ร็วข้ึนซ่ึงในช่วงสองปีท่ีผ่านมา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไดมี้การเร่งด าเนินการตามมาตรการน้ีให้
รวดเร็วเพ่ิมมากข้ึนโดยท าการเขา้สู้ราคาในการประมูลซ้ือทรัพยจ์ากการขายทอดตลาดตั้ งแต่นัดแรกท่ีมีการขาย
ทอดตลาดของลูกหน้ีแต่ละรายซ่ึงมีผลท าให้ธนาคารมีสินทรัพยใ์นครอบครองเป็นจ านวนมากข้ึน จึงท าให้ธนาคาร
จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน ทั้งในเร่ืองของสภาพส่ิงปลูกสร้างของ
ทรัพยสิ์นการปล่อยท้ิงร้างท าให้มีกลุ่มคนเขา้มาหาประโยชน์จากสินทรัพย ์ เช่น การโจรกรรมอุปกรณ์ หรือวสัดุท่ีอยู่
กบัส่ิงปลูกสร้าง การบุกรุกครอบครองปรปักษใ์นท่ีดิน การท้ิงร้างของอาคารท าให้ตวัอาคารเส่ือมโทรมท าให้มูลค่า
สินทรัพยต์ ่าลง ซ่ึงการบริหารจดัการดงักล่าวท าให้เกิดทั้งภาระค่าใชจ่้ายในการจดัการดูแลรักษา ค่าใชจ่้ายในการขบั
ไล่เป็นจ านวนเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ียงัมีขอ้จ ากดัทางกฎหมายเก่ียวกบัการถือครองสินทรัพยร์อการขาย (NPA) ตาม
หลกัเกณฑข์องพระราชบญัญติัธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549 ท่ีก  าหนดให้ธนาคารสามารถถือครอง
ทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 ปี จึงท าให้ธนาคารต้องมีการเร่งจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขายเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี              
กฎหมายก าหนด 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาปัญหา และลกัษณะของปัญหาท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) รวมถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อธนาคาร  
         2.2 เพ่ือศึกษาและประเมินทางเลือกในการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการสินทรัพย ์        
รอการขาย (NPA) ของธนาคารอยา่งเป็นระบบ 
 
3. การด าเนินการวจิัย 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย  (NPA) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์มีการน ากระบวนการคิดเชิงออกแบบและสร้างสรรค์
อย่าง เ ป็นระบบ (Desing Thinking) มาใช้ในการวิจัย น้ี  โดยใช้วิ ธีการสัมภาษณ์เชิง ลึก ( In-depth interview)                               
จากกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ค  าถามคล้ายกนัเพ่ือท าความเขา้ใจต่อกลุ่มเป้าหมาย (Empathy) น าไปสู่การก าหนดและ
วิเคราะห์ปัญหา (Define) 
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โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยน้ีเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีเข้ามาติดต่อซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคาร                     
อาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ โดยสามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี  

1. กลุ่มลูกคา้รายยอ่ยท่ีซ้ือเป็นคร้ังแรก เป็นกลุ่มท่ีเขา้มาติดต่อสนใจท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์คราวละไม่เกิน 1 หน่วยทรัพยสิ์น และซ้ือกบัธนาคารฯเป็นคร้ังแรก เป็นจ านวน 7 ราย โดยถือเป็น
กลุ่มลูกคา้ท่ีมีมากท่ีสุดของธนาคาร  

2. กลุ่มลูกคา้รายยอ่ยท่ีเคยมีการซ้ือตั้งแต่ 2 คร้ังข้ึนไป เป็นกลุ่มท่ีเขา้มาติดต่อสนใจท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นรอการ
ขายของธนาคารอาคารสงเคราะห์คราวละไม่เกิน 1 หน่วยทรัพยสิ์น แต่เคยมีการซ้ือทรัพยก์บัธนาคารตั้งแต่ 2 คร้ังข้ึน
ไป เป็นจ านวน 5 ราย ซ่ึงถือเป็นกลุ่มท่ีมีมากมีเป็นจ านวนรองลงมาจากกลุ่มลูกคา้รายยอ่ยท่ีซ้ือเป็นคร้ังแรก 

3. กลุ่มลูกคา้ซ้ือเหมายกล็อต เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาติดต่อสนใจท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ตั้งแต่ 10 หน่วยทรัพยสิ์นข้ึนไป เป็นจ านวน 3 ราย ซ่ึงลูกคา้กลุ่มน้ีโดยส่วนมากจะซ้ือกบัธนาคาร
มาแลว้มากกว่า 1 คร้ัง แต่มีขอ้จ ากดัในดา้นเวลาเน่ืองจากลูกคา้กลุ่มน้ีมกัจะตอ้งท าการนัดหมายท่ีจะเขา้มาติดต่อกบั
ธนาคารไวเ้ป็นการล่วงหน้าเน่ืองจากเป็นการซ้ือในปริมาณมากจึงตอ้งท าการนัดหมายเขา้มาเป็นการล่วงหน้าเพ่ือ
ความสะดวกในการด าเนินการและไม่เป็นการกระทบเวลาของลูกค้ารายย่อยท่ีเขา้มาติดต่อ จึงท าให้การวิจยัส าหรับ
กลุ่มตวัอยา่งน้ีสามารถท าไดใ้นปริมาณท่ีจ ากดั 

วิธีของการวิจยัน้ีใชว้ิธีการสัมภาษณ์เด่ียวแบบเจาะลึก (In-depth interview) โดยเป็นลกัษณะของการพูดคุย
สนทนากนัระหว่างผูท้  าวิจยักบักลุ่มตวัอยา่งเป็นรายบุคคล โดยใชป้ระเด็นค าถามท่ีเตรียมไวจ้  านวน 15 ขอ้ เพ่ือเป็น
แนวทางในการถามปลายเปิดแบบก่ึงโครงสร้างท่ีมีค าส าคญัพร้อมกับลกัษณะของค าถามท่ีมีความยืดหยุ่นเพ่ือเปิด
โอกาสให้กลุ่มตวัอย่างสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระท าให้ไดข้อ้มูลในหลายแง่มุมและมีความสอดคลอ้ง
กบัเหตุการณ์และสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยใชก้ารบนัทึกเสียงและจดบนัทึก โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
น้ีใชปั้จจยัท่ีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือเป็นเคร่ืองมือหลกัในการออกแบบประเด็นค าถามโดยจะแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนตามโครงสร้าง ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป (General Question) จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ ช่ือ อาชีพ รายได้ สถานภาพ  และ                 
ประเภทของทรัพยสิ์นท่ีจะซ้ือ และปริมาณท่ีตอ้งการซ้ือ  

ส่วนท่ี 2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารอาคารสงเคราะห์                 
จ  านวน 13 ข้อ ซ่ึงจะมีความสัมพนัธ์กับขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคทั้ง 5 ขั้นตอน (Kotler                   
: 1991 , หนา้ 164) 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) น้ี วิเคราะห์โดยการรวบรวม
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ การสังเกตจากกลุ่มตวัอย่าง และขอ้มูลเอกสารน ามาสรุปเน้ือหาส าคญัท่ีสอดคลอ้งกบั
งานวิจยั และน ามาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการจดักลุ่มของขอ้มูล (coding) ท่ีมีลกัษณะปัญหาเดียวกนัให้อยู่ภายใตป้ระเด็น 
หรือประเภทเดียวกนั โดยเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูล และพิจารณาคุณลกัษณะหรือปัญหาอยา่งใดอยา่งหน่ึงของขอ้มูล
ท่ีสามารถน ามาจดักลุ่มเดียวกนั หรือแยกกลุ่มออกจากกนัไดแ้ละเพ่ือให้เห็นความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงระหว่างกลุ่ม
เหล่านั้น (พนิตา สุรชยัสกุลวฒันา , หน้า 8) โดยหลงัจากท่ีท าการจดักลุ่มของขอ้มูล (coding) แลว้จะท าการน ากลุ่ม
ของขอ้มูล หรือปัญหาท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาโดยการใชท้ฤษฎีกา้งปลา (Fish Bone Diagram) ซ่ึงเป็น
ทฤษฎีท่ีใชใ้นการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างสาเหตุหลายๆ สาเหตุท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการส่งผลกระทบให้เกิด
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ปัญหาหน่ึงปัญหา (Possible Cause) อยา่งเป็นระบบในรูปแบบของแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
หรือท่ีเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าผงัก้างปลา เพ่ือน ามาวิเคราะห์สรุปผลการวิจัยและน าเสนอด้วยวิธีการเชิงบรรยาย 
(Descriptive Research) 

นอกจากน้ีเพ่ือประโยชน์ในการก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีพบจากการศึกษาน้ี จึงตอ้งท าการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารและพนักงานท่ีมีหน้าท่ีหรือเก่ียวขอ้งในดา้นการบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ของธนาคาร      
อาคารสงเคราะห์ โดยจะเป็นค าถามท่ีเก่ียวกบันโยบายและการด าเนินการในการบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขาย
ของธนาคารในปัจจุบนั รวมถึงสอบถามถึงสาเหตุของปัญหาในดา้นการบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขายในดา้น    
ต่าง ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปไดใ้นการน าเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 
 
4. ผลการวจิัย 

จากการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาติดต่อซ้ือทรัพยสิ์นรอ
การขาย (NPA) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปประเด็นส าคญัจาก
ประโยคค าพูดซ่ึงส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในแต่ละ
ขั้นตอนออกมาในรูปแบบตารางสรุปสาเหตุหลกัและสาเหตุยอ่ยท่ีส าคญัซ่ึงเช่ือมโยงกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคทั้ง 5 ขั้นตอน ดงัน้ี        

 
ตารางท่ี 4.1.1 ตารางสรุปกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีไดผ้ลมาจากประโยคท่ีพูดแบบสัมภาษณ์ 

Theme สาเหตุหลกั สาเหตุย่อย 
1.การรับรู้ถึงความตอ้งการของ
ปัญหา 

1.1 ความตอ้งการส่วนบุคคล - ตอ้งการมีบา้นของตนเอง (7คนจาก15) 
- ซ้ือเพ่ือการลงทุน (8 คนจาก 15 คน) 

1.2 ปัจจยัท่ีน ามาพิจารณา - ราคา (15 คน) 
- ท  าเลท่ีตั้ง (15 คน) 
- สภาพทรัพยแ์ละพ้ืนท่ีโดยรอบ (15 คน) 
- โปรโมชัน่ของธนาคาร (12 จาก 15 คน) 

2.การคน้หาขอ้มูล 2.1 คน้หาดว้ยตนเองผา่น
ช่องทางต่าง ๆ 

- ติดต่อสอบถามท่ีธนาคารส านกังาน
ใหญ่ (14 จาก 15 คน) 
- คน้ขอ้มูลเบ้ืองตน้จากWebsite (12จาก
15คน) 
- งานมหกรรม (1 จาก 15 คน) 

3.การประเมินผลทางเลือก 3.1 จุดเด่นของทรัพย ์NPA 
ธอส. เม่ือเปรียบเทียบกบั
ธนาคารอ่ืน 

- ราคาถูก (14 จาก 15 คน) 
- ปริมาณทรัพยมี์ให้เลือกเยอะ (10จาก15 
คน) 
- โปรโมชัน่ของธนาคารต่าง ๆ ของ
ธนาคาร (9 จาก 15 คน) 
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ตารางท่ี 4.1.1 ตารางสรุปกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีไดผ้ลมาจากประโยคท่ีพูดแบบสัมภาษณ์ (ต่อ) 
Theme สาเหตุหลกั สาเหตุย่อย 

 3.2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความลงัเล 
หรือตดัสินใจไม่ซ้ือทรัพย ์
NPA ธอส. 

- สภาพทรัพย ์(10 จาก 15 คน) 
- มีผูบุ้กรุกหรือมีผูอ้าศยัอยู ่(6 จาก 15 
คน) 
- ค่าส่วนกลางคงคา้ง (2 จาก 15 คน) 

4.การตดัสินใจซ้ือ 4.1 ตดัสินใจซ้ือทรัพย ์ NPA 
ของธอส. 

- ราคา ท าเล สภาพทรัพย ์และ โปรโมชัน่
ประกอบกนั (6 จาก 15 คน) 
- Promotion ของธอส. ( 6 จาก 15 คน) 
- ราคา(3 จาก 15 คน) 

5.การประเมินผลภายหลงัการซ้ือ 5.1 ทรัพยเ์ป็นไปตามท่ี
คาดหวงั 

- สภาพทรัพย,์ท าเล,ราคา และPromotion 
(15 คน) 

 5.2 ปัจจยัท่ีไม่เป็นไปตามท่ี
คาดหวงัไว ้

- สภาพแวดลอ้มหลงัเขา้พกัอาศยั (3 คน 
จาก15 คน) 
- ราคาขาย (2 จาก 15 คน) 
- กระบวนการท างานของธนาคาร (9 คน 
จาก 15 คน) 

 5.3 โอกาสในการกลบัมาซ้ือ
ทรัพย ์NPA ธอส.อีกใน
อนาคต 

- กลบัมาซ้ืออีกแน่นอน (10 จาก 15 คน) 
- อาจจะกลบัมาซ้ือในอนาคต (5 จาก 15 
คน) 

 5.4 โอกาสในการแนะน าผูอ่ื้น
ให้มาซ้ือทรัพย ์NPA ธอส. 

- แนะน าแน่นอน (15 คน) 

 

 
 

รูปท่ี1 แผนภูมิกา้งปลาแสดงแผนผงักระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
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ตารางท่ี 2  ปัจจยัและสาเหตุของปัญหาท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  
ขั้นตอนการตดัสินใจ
ซ้ือทีพ่บปัญหา 

สาเหตุหลกั 
 

สาเหตุย่อย 
 

วเิคราะห์สาเหตุของปัญหา 
(Empathize) 

ขั้นตอนที ่2 การค้น
ข้อมูล 

ปัญหาการให้ข้อมูลจาก
ช่องทาง Website ของ
ธนาคาร 

ภาพถ่ายทรัพยไ์ม่ละเอียด 
และแตกต่างกบัสภาพ

ทรัพยจ์ริง 
(9 จาก 15 คน) 

1. ปัญหาเร่ืองผูอ้าศยัเดิมหรือ
บุกรุกท าให้ไม่สามารถเขา้ไป
ส ารวจและถ่ายภาพภายใน
ทรัพยไ์ด ้
2. พนกังานส ารวจทรัพยสิ์น
ของธนาคารมีไม่เพียงพอ 
3. ไม่ไดก้  าหนดสภาพบงัคบั
ให้บริษทัท่ีรับจา้งดูแล
ทรัพยสิ์น (Outsourse) ตอ้ง
รายงานเก่ียวกบัภาพถ่าย
สภาพทรัพยใ์นปัจจุบนั 

ขอ้มูลสถานะการขายไม่
เป็นปัจจุบนั 
(5 จาก 15 คน) 

พบว่า website ของธนาคาร มี
การปรับปรุงขอ้มูลทุก ๆ ส้ิน
เดือนมิใช่ด าเนินการใน
ลกัษณะปรับปรุงแบบวนัต่อ
วนั  

แผนท่ีตั้งทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง 
(3 จาก 15 คน) 

พบว่าธนาคารยงัคงใชแ้ผนท่ี 
ณ ตอนท่ีประเมินราคาบน 
website ของธนาคาร ซ่ึงหาก
มีการแกไ้ขหรือปรับปรุงแผน
ท่ี จะเกิดค่าใชจ่้ายของ
ธนาคารท่ีเพ่ิมมากข้ึนรวมถึง
เกิดความล่าชา้ในการท่ีจะน า
ทรัพยร์ายการนั้นออกขาย 

ระบุขอ้มูลไม่ครบถว้น   
(2 จาก 15 คน) 

ระบุขอ้มูลไม่ครบถว้น เช่น 
ทรัพยติ์ดบุกรุกหรือมีผูอ้าศยั
เดิม และการให้ขอ้มูลแก่
ลูกคา้เป็นลกัษณะเชิงรับหรือ 
รอลูกคา้สอบถาม     
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ตารางท่ี 2  ปัจจยัและสาเหตุของปัญหาท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ (ต่อ) 
ขั้นตอนการตดัสินใจ

ซ้ือทีพ่บปัญหา 
สาเหตุหลกั 

 
สาเหตุย่อย 

 
วเิคราะห์สาเหตุของปัญหา 

(Empathize) 

ขั้นตอนที3่ การ
ประเมนิผลทางเลือก 

ปัญหาเร่ืองกระบวนการ
จัดการทรัพย์ 

สภาพทรัพย ์
(10 จาก 15 คน) 

ระเบียบของธนาคารไม่มี
ขอ้ก าหนดหรือเปิดช่องให้น า
ทรัพยสิ์นปรับปรุงก่อนขายได ้

 

 

ทรัพยมี์การบุกรุกหรือมีผู ้
อาศยัอยู ่(6 จาก 15 คน) 

กระบวนการในการเจรจาฟ้อง
ขบัไล่ตามกฎหมายมี
ระยะเวลายาวนาน ไม่สามารถ
ก าหนดเวลาเสร็จส้ินท่ี
แน่นอนได ้

 

 

ทรัพยมี์ภาระค่าส่วนกลาง
คงคา้ง (2 จาก 15 คน) 

ลูกคา้บางกลุ่มยงัไม่ทราบ
ขอ้มูลในปัจจุบนัท่ีธนาคารมี
การเจรจาช าระค่าส่วนกลางท่ี
คงคา้งทั้งหมดก่อนท าการขาย 

ขั้นตอนที ่5 การ
ประเมนิผลหลงัซ้ือ 

ปัญหากระบวนการ
พิจารณาอนุมตัขิอง

ธนาคาร 

ระยะเวลาพิจารณาสินเช่ือ
ล่าชา้ 

(6 จาก 15 คน) 

การพิจารณาอนุมติัสินเช่ือใน
ปัจจุบนัมีความเขม้งวด และมี
ปริมาณเอกสารท่ีตอ้งพิจารณา
เพ่ิมมากข้ึน 

  
5. การอภปิรายผล 
 5.1 ปัจจยัท่ีใชพิ้จารณาเลือกซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) 
   1. ปัจจยัส่วนบุคคล 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 15 รายพบว่ามีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย 
(NPA) ท่ีต่างกนั กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 7 รายมีวตัถุประสงคเ์พ่ือตอ้งการมีบา้นเป็นของตนเองและเพ่ือพกัอาศยั
เองซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยั (Housing Demand) ในเร่ืองของเหตุผลในการซ้ือท่ี
อยูอ่าศยั คือ ความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัดว้ยความจ าเป็นซ่ึงการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทน้ีมกัจะเป็นการซ้ือเป็นหลงัแรกตาม
ก าลงัเงินท่ีมีอยู ่และความตอ้งการซ้ือเพ่ือเล่ือนขั้นท่ีอยูอ่าศยั เช่น การเปล่ียนจากหอ้งชุดเป็นบา้นเด่ียว 

 กลุ่มตวัอย่างจ านวน 8 ราย วตัถุประสงค์เพ่ือการลงทุน คือ น ามาปรับปรุงให้เช่า  ซ้ือเก็บไวเ้ก็ง
ก าไรในอนาคต และการน ามาปรับปรุงเพ่ือขายต่อ สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัความตอ้งการท่ีอยู่อาศยั (Housing 
Demand) (อดุลย ์จาตุราคกุล : 2541 , หนา้ 41) ในเร่ืองของเหตุผลในการซ้ือท่ีอยูอ่าศยั คือ ความตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยั
ดว้ยเหตุจูงใจพิเศษ ไดแ้ก่ การซ้ือเพ่ืออยู่อาศยัและพกัผ่อนชัว่คราว การซ้ือเพ่ือรับรองแขกและญาติมิตร การซ้ือเพ่ือ
ลงทุนหรือหารายไดใ้นอนาคต 
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 2. ปัจจยัดา้นราคา 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 15 ราย พบว่าปัจจยัดา้นราคามีผลตอ้งการตดัสินใจซ้ือของ

กลุ่มตวัอยา่งเป็นอยา่งมากโดยทั้ง 15 รายให้เหตุผลว่าทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์มีราคา
ถูกกว่าเม่ือเทียบกบับา้นในโครงการใหม่ซ่ึงเหมาะสมกบัก าลงัซ้ือของตนตามท่ีกล่าวไวใ้นผลการศึกษาของ สมถวิล 
แซ่ล้ี ซ่ึงไดท้  าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือและขายบา้นมือสองในเขตบางกะปิว่าปัจจยัดา้นราคามีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือโดยส่วนใหญ่ผูซ้ื้อจะท าการเปรียบเทียบราคากบับา้นหรือโครงการเปิดขายใหม่ว่าราคาสูงและอยูไ่กล
เกินไปหรือไม่ส่วนดา้นราคาของบา้นมือสองมกัจะพิจารณาบา้นมีสภาพท่ีเหมาะสมกบัราคาหรือ สามารถผอ่นช าระ
ค่าเช่าซ้ือได ้

 3. ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 15 ราย พบว่าจะพิจารณาเลือกซ้ือทรัพยจ์ากท าเลท่ีตั้ง        

เช่น ลกัษณะดา้นสังคมของชุมชน สภาพธรรมชาติการบริการสาธารณะและความพึงพอใจในท่ีตั้งนั้น รวมถึง Barrie 
Needham (อา้งถึงใน สมลกัษณ์ ศาสตร์ประสิทธ์ิ : 2545 , หน้า 21) ให้เหตุผลในการรวมตวัของบริเวณท่ีพกัอาศยัว่า 
ความสะดวกในการเขา้ถึง (Accessibility) ผูอ้ยูอ่าศยัตอ้งเดินทางไปท างาน ศึกษา จบัจ่ายซ้ือของ และติดต่อธุรกิจ ผูอ้ยู่
อาศยัจึงพอใจจะจับกลุ่มอยู่ 2 บริเวณ คือ บริเวณเส้นทางคมนาคมและกระจายอยู่รอบ ๆ ศูนยก์ลางธุรกิจ ร้านคา้ 
สถานท่ีท างานและสถานท่ีศึกษานั้น ๆ การจบักลุ่มดงักล่าวท าให้เกิดการประหยดัจากภายนอก (External Economies) 
การจบักลุ่มของอาคารท่ีพกัอาศยัช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในเร่ืองของการใชส้าธารณูปโภคในเมือง 

 4. ปัจจยัดา้นสภาพทรัพยแ์ละพ้ืนท่ีโดยรอบ 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างจ านวน 15 ราย พบว่าจะพิจารณาเลือกซ้ือทรัพยโ์ดยดูสภาพของ

ทรัพยแ์ละพ้ืนท่ีโดยรอบว่าสามารถเขา้พกัอาศยัได ้ และไม่ทรุดโทรมมากจนเกินไปมีความคุ้มค่าท่ีจะน ามาลงทุน
ปรับปรุงเพ่ือเก็งก าไร  

 5. โปรโมชัน่ของธนาคาร 
                จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 15 ราย พบว่ากลุ่มตวัอยา่งจ านวน 12 รายไดใ้ห้ความสนใจ

ในการพิจารณาเก่ียวกบัโปรโมชัน่ต่าง ๆ ของธนาคาร เช่น มาตรการให้สินเช่ือ ดอกเบ้ีย ระยะเวลาการผอ่นช าระและ
เงินงวดท่ีเหมาะสม เง่ือนไขและสิทธิต่าง ๆ ของธนาคาร เป็นตน้ 

5.2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA)  
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 15 ราย ทั้งหมดตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ โดยมีปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ คือ ปัจจัยด้านราคา ท าเล สภาพทรัพย ์และ โปรโมชั่น 
เน่ืองจากมีราคาถูกกว่าเม่ือเทียบสถาบนัการเงินอ่ืน มีท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม มีสภาพทรัพยท่ี์สามารถเขา้อยูอ่าศยัได้และ
มีความคุม้ค่าในการลงทุน และมีโปรโมชัน่    ท่ีจูงใจ เช่น สามารถผอ่นดาวน์ได ้0% 2 ปี มีอตัราดอกเบ้ียถูก และกรณี
ท่ีเป็นการซ้ือยกล็อตธนาคารมีส่วนลดเพ่ิมให้รวมถึงไม่ต้องโอนกรรมสิทธ์ิก่อนโดยมีระยะเวลาให้สามารถเขา้
ปรับปรุงและโอนต่อไดท้นัที โดยจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 15 ราย พบว่ากลุ่มตวัอยา่งจ านวน 6 ราย ให้ความส าคญักบั
เร่ืองโปรโมชัน่ของธนาคาร และกลุ่มตวัอย่างจ านวน 3 ราย ให้ความส าคญักบัเร่ืองของราคา ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 6 ราย ตดัสินใจเลือกซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA)  โดยใชปั้จจยัดา้นราคา ท าเล สภาพทรัพย ์และโปรโมชัน่ 
ประกอบกนั 
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5.3 ปัจจยัปัญหาท่ีมีผลต่อความลงัเลหรือตดัสินใจท่ีจะไม่ซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ 

จากการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 15 รายพบว่า ปัจจยัปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการของ
ธนาคาร ท่ีส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างลังเลหรือตัดสินใจท่ีจะไม่ซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ โดยพบปัจจยัปัญหาในขั้นตอนกระบวนการตดัสินใจซ้ือทั้งหมด 3 ดงัน้ี 

 1. ขั้นตอนการคน้ขอ้มูล 
 กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 15 ราย พบปัญหาในการคน้ขอ้มูลจาก Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
 - กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 9 ราย พบปัญหาในเร่ืองของภาพถ่ายทรัพยไ์ม่ละเอียดและ มีความแตกต่าง

กบัสภาพทรัพยจ์ริง 
 - กลุ่มตวัอยา่จ  านวน  5 ราย พบปัญหาในเร่ืองของขอ้มูลสถานการณ์ขายไม่เป็นปัจจุบนั 
 - กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 3 ราย พบปัญหาในเร่ืองแผนท่ีตั้งทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง 
 - กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 2 ราย พบปัญหาในเร่ืองของการระบุขอ้มูลไม่ครบถว้น 
 2. ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก 
 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 15 ราย พบปัญหาในเร่ืองของกระบวนการจัดการทรัพยข์องธนาคารใน      

เร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
 - กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 10 ราย พบปัญหาในเร่ืองของสภาพทรัพยท่ี์ค่อนขา้งทรุดโทรม ขาดการดูแล

รักษา และไม่มีการปรับปรุงก่อนน าออกขาย 
 - กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 6 ราย พบปัญหาในเร่ืองของทรัพยท่ี์สนใจมีผูบุ้กรุกหรือผูอ้าศยัเดิมไม่ยา้ยออก 
 - กลุ่มตวัอยา่งจ านวน  2 ราย พบปัญหาในเร่ืองของภาระค่าส่วนกลางคงคา้ง 
 3. ขั้นตอนการประเมินผลหลงัซ้ือ 
 กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 15 ราย พบปัญหาในเร่ืองของกระบวนการพิจารณาอนุมติัของธนาคาร ดงัน้ี 
 - กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 6 ราย พบปัญหาในเร่ืองของความล่าชา้ในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือของธนาคาร 
 - กลุ่มตวัอย่างจ านวน 3 ราย ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นกลุ่มผูซ้ื้อทรัพยแ์บบยกล็อต พบปัญหาใน

เร่ืองของความล่าชา้ในการพิจารณาอนุมติัขายทรัพย ์
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากนโยบายการด าเนินการแกปั้ญหาหน้ีท่ีไม่ก่อนให้เกิดรายได ้ (NPL) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน
ปัจจุบนัไดส่้งผลให้ธนาคารมีการถือครองทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ในปริมาณท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และเพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาดงักล่าวท่ีเกิดข้ึน จึงน ามาสู่การศึกษาปัญหาและการก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือแกไ้ขปัญหาการจ าหน่ายสินทรัพยร์อ
การขายหรือสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดรายได ้ (NPA) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง
กระบวนการการตดัสินใจในการเลือกซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ว่ามีเหตุหรือ
ปัจจยัใดท่ีมีผลต่อความลงัเลในการตดัสินท่ีจะไม่ซ้ือทรัพยเ์พ่ือน าปัจจยัปัญหานั้นมาพิจารณาและก าหนดกลยุทธ์ใน
การแกไ้ขปัญหาดงักล่าวผา่นกระบวนการ Desing Thinking โดยมีขอบเขตดา้นการศึกษาดว้ยวิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยการ
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สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) การศึกษาคร้ังน้ีท  าให้ทราบถึงปัจจยัปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการของธนาคาร
ซ่ึงส่งผลให้กลุ่มตวัอย่างลงัเลหรือตดัสินใจท่ีจะไม่ซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ คือ 
พบว่ามีปัจจยัปัญหาท่ีเป็นเร่ืองจ าเป็นท่ีธนาคารควรจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน เน่ืองจากเป็นปัจจยัปัญหาท่ี
กลุ่มตวัอยา่งกล่าวถึงมากท่ีสุด คือ การปรับปรุงขอ้มูลบน www.ghbhomecenter.com เน่ืองจากเป็นช่องทางส าคญัใน
การให้ขอ้มูลทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคาร และการปรับปรุงและดูแลสภาพทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคาร 
เน่ืองจากสภาพทรัพยเ์ป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคาร โดยจากการท่ีผู ้
ศึกษาไดท้  าการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางในการแกปั้ญหาผ่านกระบวนการ Desing Thinking  จึงมีขอ้เสนอแนะ 
ดงัน้ี 
        6.1 การปรับปรุงขอ้มูลบน www.ghbhomecenter.com 
        1. ก าหนดเป็นสภาพบงัคบัให้บริษทัภายนอก (outsourse) น าส่งรายงานภาพถ่ายทรัพยปั์จจุบนัทุกคร้ังท่ีมี
การเบิกเงินค่าใชจ่้ายเพ่ือให้ธนาคารมีภาพถ่ายทรัพยท่ี์เป็นปัจจุบนัน ามาปรับปรุงบน  www.ghbhomecenter.com 
       2. ปรับเปล่ียนวิธีการปรับปรุงขอ้มูลสถานะการขายของทรัพยเ์ป็นรูปแบบวนัต่อวนัเพ่ือให้ลูกคา้สามารถ
ตรวจสอบสถานะการขายของทรัพยท่ี์เป็นปัจจุบนัมากยิง่ข้ึน 
        3. ระบุพิกดัแผนท่ีออนไลน์ในรายการทรัพยบ์น www.ghbhomecenter.com เพ่ือเป็นการเพ่ิมความสะดวก
และเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการเขา้ถึงตวัทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ลดปัญหาเร่ืองความไม่ถูกตอ้งของแผนท่ีตั้ ง
ทรัพย ์อีกทั้งยงัเป็นการลดค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงแผนท่ีทรัพยใ์ห้เป็นปัจจุบนั 
        4. ปรับปรุงขอ้มูลรายละเอียดของทรัพยแ์ละมาตรการการด าเนินการของธนาคาร ww.ghbhomecenter.com 
ให้ครบถว้น เช่น ให้ระบุรายละเอียดเร่ืองของทรัพยท่ี์ติดบุกรุกหรือ ผูอ้าศยัเดิมไม่ยา้ยออกและระบุมาตรการในการ
จดัการของธนาคารให้ครบถว้นเพ่ือเป็นขอ้มูลในการประกอบการตดัสินใจ 
        6.2 การปรับปรุงและดูแลสภาพทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคาร 
        เพ่ิมการดูแลสภาพทรัพยสิ์นก่อนขายโดยหมัน่เขา้ส ารวจ ตรวจสอบโครงสร้าง และดูแลท าความสะอาด
ทรัพย์สินโดยเฉพาะทรัพยท่ี์ยงัขายไม่ได้มาเป็นระยะเวลานาน รวมถึงกรณีท่ีพบว่าทรัพยร์ายการใดท่ีมีความ
จ าเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ขก็ให้สามารถขออนุมติัพิจารณาปรับปรุงเป็นรายการไป 
        6.3 ขอ้เสนอแนะในดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 1. เร่งด าเนินการทางกฎหมายในการขบัไล่ผูบุ้กรุกหรือผูอ้าศยัอยู่ในทนัที และก าหนดวิธีการปฏิบติัท่ีชดัเจน
เพ่ือให้การด าเนินการ และการติดตามผลความคืบหนา้มีประสิทธิภาพและชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 2. ให้มีแจง้มาตรการของธนาคารเร่ืองการจัดการภาระค่าส่วนกลางคงค้างก่อนขายผ่านทุกช่องทางของ
ธนาคารเพ่ือให้ลูกคา้ทราบผา่นช่องทางทั้งหมดของธนาคารเพ่ือเป็นการสร้างความน่าสนใจท่ีจะซ้ือทรัพยข์องธนาคาร
เพ่ิมข้ึน และเป็นการช่วยลดระยะเวลาในการสอบถามขอ้มูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ของธนาคารอีกดว้ย 
 3. พิจารณาน าระบบการขอสินเช่ือและเขา้ถึงขอ้มูลทรัพยสิ์นรอการขายผา่นช่องทางออนไลน์มาปรับใชก้บั
ธนาคารโดยผา่น application GHB ALL ซ่ึงใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั เพ่ือเป็นการช่วยลดระยะเวลาและเพ่ิมความสะดวกให้แก่
ลูกคา้ในการเขา้มาติดต่อกบัธนาคาร 
 4. เพ่ิมขั้นตอนในการแจง้เหตุขดัขอ้ง หรือความคืบหนา้ในการอนุมติัขายทรัพยก์รณีการซ้ือทรัพยสิ์นรอการ
ขาย (NPA) 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ืองแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของฝ่ายบริหารหน้ี กทม.และปริมณฑล 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจท่ีมีผลต่อระดบัคุณภาพการให้บริการและเพ่ือ
เสนอแนะแนวทางการพฒันาการให้บริการของฝ่ายบริหารหน้ี กทม.และปริมณฑล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ลูกหน้ีของธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีเขา้มาติดต่อรับ
บริการเฉพาะท่ีฝ่ายบริหารหน้ี กทม.และปริมณฑล จ านวน 200 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นเก็บ
รวบรวมข้อมูล และใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ิมเติม จ  านวน 3 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ One-way ANOVA , Multiple Regression และ Design 
Thinking 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.9 อยูใ่นช่วงอาย ุ36-45 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 32.7 สถานภาพสมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 45.9 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.2 ประกอบอาชีพ
เป็นพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 34 มีรายได้เดือนละ 15,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.2 
ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้กบัธนาคารอาคารสงเคราะห์มา 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.8 วงเงินกู ้500,001-1,000,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 33.3 จ  านวนวนัคา้งช าระไม่เกิน 90 วนั คิดเป็นร้อยละ 38.4 มีรูปแบบการใชบ้ริการโดยการขอท าประนอม
หน้ีผ่อนช าระ คิดเป็นร้อยละ 54.7 ความถ่ีในการติดต่อขอรับบริการทุก 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 26.4 และทุก 1 ปี คิด
เป็นร้อยละ 26.4 บุคคลท่ีมีอิทธิพลติดต่อใชบ้ริการ คือ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 79.9 วนัท าการท่ีติดต่อใชบ้ริการ คือ 
วนัท่ี 21-ส้ินเดือน คิดเป็นร้อยละ 37.7 ช่วงเวลาท่ีใช้บริการ คือ 08.30-12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 43.4 และผลการ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการต่างกนัส่งผลให้ระดบัการรับรู้คุณภาพ
บริการแตกต่างกนั พบว่าปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการทั้ง 7 ดา้นนั้น มีเพียง 6 ดา้น คือ ดา้น
การสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคลากร และดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีอิทธิพลส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั ส่วนดา้นราคา มีอิทธิพลส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยอยู่
ในทิศทางตรงกันข้าม ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการดา้นช่องทางในการให้บริการไม่มี
อิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ    
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ABSTRACT 
The study of Methods for Increasing Service Efficiency of Debt Restructuring Bangkok and Adjacent Area 

Department, Government Housing Bank aims to study the level of the satisfaction which  affects service quality and 
to suggest guidelines for the development of debt management services to be more efficient. 

A sample of 200 was selected by accidental sampling from people who were received services at the debt 
management department.  In this study, questionnaires were employed as a tool for data collection and 3 in-depth 
interviews for additional information. Data were analyzed by using statistics, frequency, percentage, mean, standard 
deviation and  analyzing One-way ANOVA, Multiple Regression and Design Thinking relationships. 

The results of the study found that most of the samples were female accounting for 57.9 percent; aged 
between 36-45 years old  accounting for 32.7 percent; marital status accounting for 45.9 percent; bachelor's degree 
accounting for 52.2 percent; employees of private companies accounting for 34 percent; monthly income 15,001-
30,000 baht accounting for 52.2 percent;  the period of being a customer with the Government Housing Bank for 6-
10 years accounting for 30.8 percent; the loan amount 500,001-1,000,000 baht accounting for 33.3 percent; the 
number of days overdue not more than 90 days accounting for 38.4 percent; using service by requesting to compound 
a debt settlement to installments accounting for 54.7 percent; the frequency of service requests every 3 months 
representing 26.4 percent and every 1 year accounting for 26.4 percent; the most influencer in using service is their 
ownself, accounting for 79.9 percent;  receiving the service on working days since 21 to the end of the month, 
representing 37.7 percent; the service period is 08.30-12.00, accounting for 43.4. 

The results of the relationship analysis of marketing mix factors in different services resulted in different 
levels of perception of service quality. It was found that there were only 6 aspects from 7 aspects in marketing mix 
services; creation and presentation of physical characteristics, process, product, personnel and marketing supports 
have influence on the service quality's perception with statistical significance at the level of 0. 05, in the same 
direction, while the price of influences affects the perception of service quality with statistically significant level 0.05 
in the opposite direction. For marketing mix factors of service channels , there was no significant effect on the 
perception of service quality. 
Keywords:  service quality, marketing mix factors in service, Compound a debt   
 

1. บทน า 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (Government Housing Bank) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นสถาบนั

การเงินเฉพาะกิจในสังกดักระทรวงการคลงั มีเจตนารมณ์ส าคญัในการจดัตั้ง “เพ่ือช่วยเหลือทาง การเงินให้ประชาชน
ไดมี้ท่ีอยูอ่าศยัตามควรแก่อตัภาพ” โดยปล่อยสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั ทั้งสินเช่ือระยะสั้น เพ่ือผูป้ระกอบการน าไปพฒันา
โครงการท่ีอยูอ่าศยั และสินเช่ือระยะยาว เพ่ือประชาชนทัว่ไป และในช่วงท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอยา่งรุนแรง ธนาคาร
ไดมี้บทบาทในการช่วยฟ้ืนฟูธุรกิจท่ีอยูอ่าศยัและอสังหาริมทรัพยต์ามนโยบายของรัฐบาล แมใ้นช่วงท่ีสถานการณ์หน้ี
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ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้ยายตวัท่ีธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ไดรั้บผลกระทบเช่นกนั แต่ก็ยงัแสดงบทบาทน าในเร่ืองการ
ประนอมหน้ีและการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีกบัลูกคา้ผูกู้เ้งินซ้ือบา้น ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกคา้ไดอ้ยา่ง
มาก โดยธนาคารมีมาตรการประนอมหน้ีเพ่ือช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีประสบปัญหาทางการเงิน ซ่ึงลูกหน้ีท่ีมีความประสงค์
ประนอมหน้ีสามารถติดต่อท่ีฝ่ายบริหารหน้ีกทม.และปริมณฑลหรือฝ่ายบริหารหน้ีภูมิภาคไดทุ้กสาขา ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
สาขาท่ีลูกหน้ีไดท้  าการยื่นกูข้อสินเช่ือไว ้เม่ือลูกหน้ีมีหน้ีคา้งช าระและตอ้งการขอประนอมหน้ีกบัธนาคาร การรับ
ประนอมหน้ีจะตอ้งวิเคราะห์ถึงภาระหน้ีสิน เหตุผลความจ าเป็นของลูกหน้ี และความสามารถในการผ่อนช าระหน้ี
ต่อไปได ้ รวมถึงแนวทางการแกไ้ขให้เป็นลูกหน้ีปกติ  โดยให้พิจารณาตามระเบียบและ  มาตรการประนอมหน้ีของ
ธนาคาร ในกรณีท่ีลูกหน้ีมีความจ าเป็นตอ้งขอผอ่นผนัต่างจากหลกัเกณฑ์ปกติของธนาคารให้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป  
และขอ้มูลสถานการณ์ NPL ในอดีต จากสถิติขอ้มูลสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ปี 2560 เป็นรายธนาคาร พบว่า ธนาคารกรุงไทย
มีสัดส่วนหน้ี NPL สูงเป็นอนัดบั 1 รองลงมาเป็นธนาคารกสิกรไทย อนัดบั 2 และธนาคารอาคารสงเคราะห์ อนัดบั 3 
ตามล าดบั และจากแนวโน้ม NPL ปัจจุบนัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอ้มูล ณ เดือน ก.ค. 61 นั้นมีจ  านวน NPL 
เพ่ิมข้ึนในเดือน ก.ค. 61 จ  านวน 558.31 ลา้นบาท ซ่ึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ยงัคงเผชิญกบัความผนัผวน
ของเศรษฐกิจโลก  ค่าเงินบาทแข็ง  และราคาพืชผลทางการเกษตรท่ีทรงตวัต ่า ตลอดจนราคาน ้ามนัท่ีเร่ิมปรับตวัสูงข้ึน 
ส่งผลให้ลูกหน้ีธนาคารอาคารสงเคราะห์มีแนวโน้มท่ีมีการคา้งช าระเพ่ิมมากข้ึน ไม่สามารถช าระหน้ีคา้งไดท้ั้งหมด 
แต่ยงัคงมีลูกหน้ีบางส่วนท่ีไม่เขา้รับการประนอมหน้ีหรือประนอมหน้ีแลว้แต่ไม่เกิดประสิทธิผลเท่าท่ีควรหรือขาด
ความรู้ ความเข้าใจในการแก้ไขหน้ีค้าง ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิด NPL ได้ ในส่วนน้ีธนาคารได้มีบริการให้ค  าปรึกษา
แนะน าในการแกไ้ขหน้ีคา้งตั้งแต่เบ้ืองตน้ ซ่ึงหากลูกหน้ีเขา้รับบริการตั้งแต่เร่ิมมีหน้ีคา้งช าระหรือเร่ิมมีความสามารถ
ในการช าระหน้ีลดลงก็จะสามารถแกไ้ขปัญหาหน้ีค้างได้อย่างทนัท่วงที ดังน้ีจึงเป็นท่ีมาของกรณีศึกษาเก่ียวกบั
แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือยกระดบัคุณภาพการให้บริการแก่ลูกหน้ีท่ีเขา้รับการให้บริการท่ีฝ่ายบริหารหน้ี 
กทม.และปริมณฑล อันเป็นบริการอย่างหน่ึงของธนาคาร โดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมของลูกหน้ีท่ีเข้ารับการ
ให้บริการ และใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด หรือ Marketing Mix : 7Ps (Philip Kotler et al, 2008) 
ทั้งน้ีเพ่ือน าผลการวิจยัมาวางแผนปรับปรุงแกไ้ขแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดบัคุณภาพการให้บริการ
ให้มีความเหมาะสม และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกหน้ีให้ไดม้ากท่ีสุด อนัส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกหน้ีผูใ้ชบ้ริการ ท าให้ธนาคารสามารถรักษาลูกคา้ไวไ้ด ้รวมถึงเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัให้แก่
ธนาคารต่อไป โดยการศึกษาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของฝ่ายบริหารหน้ี กทม.และปริมณฑล 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไดจ้  ากดัขอบเขตของการศึกษาไวเ้ฉพาะลูกหน้ีของธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีเขา้มาติดต่อ
รับบริการเฉพาะท่ีฝ่ายบริหารหน้ี กทม.และปริมณฑลเท่านั้น 

 
ทฤษฎหีรืองานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538) ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบดว้ย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้เป็นเกณฑท่ี์เหมาะสม ไดรั้บความนิยมท่ีมกัใชใ้นการจดักลุ่มลูกคา้ผูบ้ริโภค 
ซ่ึงการแบ่งตลาดจากตวัแปรดา้น ประชากรศาสตร์จะช่วยบ่งช้ีกลุ่มตลาดเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจน ท าให้สามารถเขา้ถึง
ลูกคา้ไดง่้ายมากยิง่ข้ึน โดยตวัช้ีวดัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีความง่าย ชดัเจน มากกว่าตวัแปรทางดา้นอ่ืน 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1024 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 
Schiffman & Kanuk (1987) ได้กล่าวถึง พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) ไว้ว่า หมายถึง 

พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผล การบริโภคผลิตภณัฑ์หรือ
บริการ และแนวคิดต่างๆ ซ่ึงคาดว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได ้หรือหมายถึงการศึกษาพฤติกรรม 
การตดัสินใจ และการกระท าของผูบ้ริโภคในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่ทั้งเงิน เวลา และก าลงัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการ
ใชสิ้นคา้หรือบริการต่าง ๆ อนัประกอบดว้ย ซ้ืออะไร ซ้ือท่ีไหน ซ้ือเม่ือไร ท าไมจึงซ้ือ อยา่งไร และบ่อยเพียงใด 

ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดของธุรกจิบริการ (Service Marketing Mix : 7Ps) 
Philip Kotler et al (2008) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดพ้ืนฐานหลกัของการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ คือ แนวคิดและ

ทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ดงัน้ี 
1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง สินคา้หรือบริการท่ีเสนอขายให้แก่ลูกคา้ เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นหรือ

ความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้โดยผลิตภณัฑ์อาจจะเป็น
สินคา้ บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิดไดท้ั้งส้ิน ซ่ึงผลิตภณัฑจ์ะตอ้งมีอรรถประโยชน์ และมีคุณค่า  

การบริการ (Services) จึงหมายถึง ผลิตภณัฑอี์กรูปแบบหน่ึงท่ีเป็นกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้หรือเป็นความพึงพอใจท่ีเสนอขาย ไม่สามารถจบัตอ้งได ้และไม่ก่อให้เกิดความเป็นเจา้ของต่อส่ิงใด  

2. ราคา (Price) หมายถึง จ  านวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑ์อนัหมายถึง
สินคา้หรือบริการ หรือเพ่ือแลกกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บของการมีหรือใชสิ้นคา้หรือบริการ  

3. การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและ
กิจกรรม ใชเ้พ่ือเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์รไปยงัตลาด สถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย
คือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บ
รักษาสินคา้คงคลงั ซ่ึงตอ้งพิจารณาในดา้นท าเล (Location) และช่องทางในการน าเสนอสินคา้หรือบริการ (Channels) 

4. การส่งเสริมการตลาด ( Promotion) เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อตรา
สินคา้หรือบริการหรือความคิดหรือต่อบุคคล มีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือจูงใจให้เกิดความตอ้งการ ตอกย  ้าความ
ทรงจ าในผลิตภณัฑ ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ ทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือหรือการใชบ้ริการ 

5.บุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employees) ซ่ึงต้องอาศยัการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือให้
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งแตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งขนั พนกังานตอ้งมีความรู้ ความสามารถ 
มีทศันคติท่ีดีสามารถตอบสนองต่อลูกค้าไดอ้ย่างทนัท่วงที มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแก้ปัญหา และ
สามารถสร้างค่านิยมท่ีดีให้กบัองคก์ร พนกังานจะประกอบดว้ยบุคคลทั้งหมดในองคก์รท่ีให้บริการนั้น ซ่ึงบุคคลทั้งหมด 
มีผลต่อคุณภาพของการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้นัน่เอง 

6.กระบวนการ (Process) เป็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัมาก อาศยัพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพ
หรือเคร่ืองมือทนัสมยัในการท าให้เกิดกระบวนการท่ีสามารถส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพเพ่ือสามารถสร้างความเช่ือมัน่
ให้แก่ลูกคา้ได ้และสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ (Customer satisfaction) 

7. การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) โดยพยายามสร้าง
คุณภาพโดยรวม [ Total Quality Management (TQM)] ซ่ึงลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ อาคารของธุรกิจบริการ 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นตน้ ลูกคา้จะตอ้งอาศยัลกัษณะทางกายภาพเป็นปัจจยัหน่ึงในการเลือกใช้บริการ 
ดงันั้นองคก์รตอ้งพฒันาลกัษณะทางกายภาพรวมถึงรูปแบบการให้บริการ เพ่ือสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้  



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 
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แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัคุณภาพการให้บริการ 
Parasuraman และคณะ ไดพ้ฒันาเคร่ืองมือประเมินคุณภาพ บริการท่ีเรียกว่า “ SERVQUAL ” ประกอบดว้ย

ปัจจยัในการประเมินคุณภาพ 5 ดา้น ดงัน้ี (Parasuraman et al., 1988 : 23 อา้งอิงใน ขวญั พิพฒันสุขมงคล 2551 : 10) 
1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) เป็นลกัษณะทางกายภาพของบริการท่ีให้แก่ผูรั้บบริการ โดย

ผูรั้บบริการสามารถคาดคะเนคุณภาพการบริการได้ชัดเจน เช่น สถานท่ีให้บริการมี ความสะดวกสบาย อุปกรณ์
เคร่ืองมือท่ีใชใ้ห้บริการสวยงาม ทนัสมยั ครบครัน เทคโนโลยสูีง เป็นตน้ 

2. ความน่าเช่ือถือ หรือไววางใจได้ (Reliability) ผูใ้ห้บริการมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ท าให้
ผูรั้บบริการเกิดความรู้สึกไวว้างใจและเช่ือถือในมาตรฐานการให้บริการ ว่าการให้บริการจะมีความถูกตอ้งเท่ียงตรง
ตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้เช่น ให้บริการตามก าหนดเวลาท่ีสัญญาไว ้และบริการให้ตรงกบัท่ีลูกคา้ตอ้งการ เป็นตน้ 

3. การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ผูใ้ห้บริการมีความพร้อมและเต็มใจท่ีจะให้บริการ 
สามารถให้ความช่วยเหลือเป็นอยา่งดี และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดท้นัทีตามตอ้งการ 

4. การให้ความมัน่ใจ (Assurance) ผูใ้ห้บริการมีความรู้ มีความสามารถและทกัษะท่ีจ าเป็นในการบริการ 
และมีอธัยาศยัท่ีดีในการให้บริการ ส่งผลให้ผูรั้บบริการเกิดความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการ โดยมีการรับรองความเส่ียง
และท าให้มัน่ใจว่าจะปราศจากอนัตราย 

5. การเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ (Empathy) ผูใ้ห้บริการตอ้งให้บริการโดยค านึงถึงจิตใจ มี
ความเขา้ใจ เห็นอกเห็นใจ และรับรู้ถึงความแตกต่างของผูรั้บบริการการตามลกัษณะของแต่ละบุคคลเป็นส าคญั เช่น 
ให้ความสนใจกบัลูกคา้แบบเป็นส่วนตวั เป็นตน้ 

 

กรอบแนวคดิ 
ตวัแปรอสิระ                ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจท่ีมีผลต่อระดบัคุณภาพการให้บริการและเพ่ือเสนอแนะแนวทางการพฒันา 

การให้บริการของฝ่ายบริหารหน้ี กทม.และปริมณฑล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
3. ระเบียบวธิีการวจิัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการท่ีฝ่ายบริหารหน้ี กทม.และปริมณฑล ใชข้อ้มูลสถิติ
จ  านวนลูกคา้ท่ีเคยเขา้มาใชบ้ริการประนอมหน้ีท่ีฝ่ายฯ ปี 2561 จ  านวน 9,652 ราย 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการฝ่ายบริหารหน้ี กทม.และปริมณฑล ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ และผูศึ้กษาไดใ้ชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 ราย โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะ
เป็น (Nonprobability Sampling) ดว้ยวิธีการสุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling) 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการ 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
การรับรู้คุณภาพการให้บริการประนอมหน้ี 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามเป็น 2 ลักษณะ คือ แบบเลือกตอบ 
(Check list) และแบบสอบถามประมาณค่า (Rating scale) และการสัมภาษณ์หลังจากทราบผลการศึกษาวิจัยจาก
แบบสอบถามแลว้ จึงตั้งค  าถามสัมภาษณ์ลูกคา้เพ่ิมเติม 3 ราย เป็นค าถามปลายเปิดท่ีมุ่งเน้นจากผลการวิจยัท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดบัความพึงพอใจนอ้ยเพ่ือให้ทราบขอ้มูลเชิงลึกมากยิง่ข้ึน และน าไปใชเ้ป็นขอ้เสนอแนะในการวิจยัต่อไป 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล จากแหล่งขอ้มูล 2 แหล่ง คือ จากแหล่งปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการเก็บรวม
รวมข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีแจกให้กบักลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าผูท่ี้เคยเขา้มาใช้บริการฝ่ายบริหารหน้ี กทม.และ
ปริมณฑล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นจ านวนทั้งส้ิน 200 ราย โดยท าการแจกแบบสอบถาม เก็บขอ้มูลและรอรับ
ดว้ยตนเอง รวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นในการตอบค าถามของกลุ่มตวัอย่าง แลว้
ด าเนินการน าแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งครบถว้นและผ่านการตรวจสอบแลว้มาลงรหัส (Coding) ตามท่ีไดก้  าหนดรหัส
ไว ้และน าข้อมูลท่ีลงรหัสแล้วไปบนัทึกในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) แล้วแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป และแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Second 
Data) ได้จากการศึกษาค้นควา้ข้อมูลต่างๆ ท่ีมีผูเ้ก็บหรือรวบรวมไวก่้อนแล้ว ได้แก่ ข้อมูลขององค์กร เว็บไซต์ 
หนงัสือหรือบทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ งานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้น าข้อมูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เพ่ือ
ใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา 

การวิเคราะห์ขอ้มูล มี 3 ขั้นตอนดังต่อไปน้ี ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือหา
ความสัมพนัธ์ โดยใชส้ถิติ One-Way ANOVA และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ขั้นตอนท่ี 3 
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการท า Design Thinking น าผลการศึกษาวิจัยจากการเก็บ
แบบสอบถามดา้นท่ีมีระดบัความพึงพอใจน้อยมาตั้งค าถามสัมภาษณ์และน าประเด็นจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ 
เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพฒันาการให้บริการ 
 

4. ผลการวจิัย 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 79.5 ของขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน 

พบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.9 อยู่ในช่วงอายุ 36-45 ปี คิดเป็น 
ร้อยละ 32.7 สถานภาพสมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 45.9 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.2 ประกอบอาชีพ
เป็นพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 34 มีรายได้เดือนละ 15,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.2 
ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้กบัธนาคารอาคารสงเคราะห์มา 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.8 วงเงินกู ้500,001-1,000,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 33.3 จ  านวนวนัคา้งช าระไม่เกิน 90 วนั คิดเป็นร้อยละ 38.4 ขอ้มูลพฤติกรรมในการใชบ้ริการของกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ มีรูปแบบการใช้บริการโดยการขอท าประนอมหน้ีผ่อนช าระคิดเป็นร้อยละ 54.7 ความถ่ีในการ
ติดต่อขอรับบริการทุก 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 26.4 และทุก 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.4 บุคคลท่ีมีอิทธิพลติดต่อใชบ้ริการ
คือตนเอง คิดเป็นร้อยละ 79.9 วนัท าการท่ีติดต่อใชบ้ริการ คือ วนัท่ี 21-ส้ินเดือน คิดเป็นร้อยละ 37.7 ช่วงเวลาท่ีใช้
บริการ คือ 08.30-12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 43.4  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการ (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของกลุ่มตวัอย่างในการใชบ้ริการท่ีฝ่ายบริหารหน้ี กทม.และปริมณฑล พบว่าระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
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ในการให้บริการ (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีฝ่ายบริหารหน้ี กทม.และปริมณฑลในภาพรวม
มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในการให้บริการ (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีฝ่ายบริหารหน้ี กทม.และปริมณฑลท่ี
มีความคิดเห็นในระดบัสูงสุด คือ ดา้นบุคลากร อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.22 รองลงมา คือ ดา้นการ
สร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.19 ดา้นการกระบวนการ อยู่ในระดบั 
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 ดา้นผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 ดา้นช่องทางในการให้บริการ อยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 และดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 ตามล าดบั 

และเม่ือพิจารณารายประเด็น พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการ (7Ps) ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ี
มีความคิดเห็นในระดบัสูงสุด คือ มาตรการแกไ้ขหน้ีคา้งมีความถูกตอ้งและแม่นย  า อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.14 และมาตรการแกไ้ขหน้ีคา้งมีความยืดหยุ่นเหมาะสม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 เป็นล าดบัสุดทา้ย 
ดา้นราคา ท่ีมีความคิดเห็นในระดับสูงสุด คือ จ  านวนเงินกอ้นแรกท่ีให้ช าระบางส่วนเพ่ือขอประนอมหน้ีมีความ
เหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 และจ านวนเงินงวดท่ีผอ่นช าระหลงัประนอมหน้ีมีความเหมาะสมกบั
ระยะเวลา อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 และ อตัราดอกเบ้ียปรับอยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้อยูใ่นระดบั 
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 เป็นล าดบัสุดทา้ย ดา้นช่องทางในการให้บริการ ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัสูงสุด คือ ความ
สะดวกในการติดต่อใชบ้ริการผ่านเคาน์เตอร์ฝ่ายบริหารหน้ี กทม.และปริมณฑล อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.13 และความสะดวกในการติดต่อใชบ้ริการฝ่ายบริหารหน้ี กทม.และปริมณฑลเพ่ือขอค าแนะน าแกไ้ขหน้ีคา้งผา่น
เวบ็ไซตธ์นาคารหรือ Line@ ของฝ่ายฯ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 ความสะดวกในการติดต่อใชบ้ริการขอ
ค าแนะน าแก้ไขหน้ีคา้งผ่านศูนย ์Call Center NPL ฝ่ายบริหารหน้ี กทม.และปริมณฑล อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.06 เป็นล าดบัสุดทา้ย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัสูงสุด คือ จ  านวนส่วนลดดอกเบ้ียท่ี
ไดรั้บมีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์มาตรการประนอมหน้ี
หรือมาตรการช่วยเหลือเพ่ือแก้ไขหน้ีคา้งของฝ่ายบริหารหน้ี กทม.และปริมณฑลผ่านส่ือต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต 
โทรทศัน์ ป้ายโฆษณา มีความเหมาะสม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 เป็นล าดบัสุดทา้ย ดา้นบุคลากร ท่ีมี
ความคิดเห็นในระดับสูงสุด คือ พนักงานท่ีให้บริการมีการแต่งกายและการพูดจาสุภาพ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 และการให้ค าแนะน าอ  านวยความสะดวกของพนกังานผ่านทางโทรศพัทมี์ความเหมาะสม อยูใ่น
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 เป็นล าดับสุดทา้ย ด้านกระบวนการ ท่ีมีความคิดเห็นในระดับสูงสุด คือ มีการ
ให้บริการอยา่งเสมอภาคตามล าดบัก่อนหลงั และไม่เลือกปฏิบติั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 และมีการ
ติดตามและรายงานความคืบหน้าให้ลูกคา้ไดรั้บทราบ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 เป็นล าดบัสุดทา้ย ดา้น
การสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัสูงสุด คือ เคร่ืองแต่งกายพนักงานมีความ
สวยงาม สุภาพ เรียบร้อย อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 และสถานท่ีให้บริการมีส่ิงอ านวยความสะดวก 
เช่น หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร เคร่ืองด่ืม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 เป็นล าดบัสุดทา้ย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้คุณภาพการให้บริการของฝ่ายบริหารหน้ี กทม.และปริมณฑล พบว่า 
ระดบัการรับรู้คุณภาพการให้บริการท่ีมีความคิดเห็นในระดบัสูงสุด คือ ดา้นการให้ความมัน่ใจ อยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 รองลงมา คือ ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 ดา้นการ
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เขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 
อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 และดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 
ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีต่างกัน มีระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการแตกต่างกันทดสอบ
สมมติฐานดว้ยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 กรณีท่ีมี
ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 สามารถสรุปไดด้งัน้ี ระดบัการศึกษาต่างกนั และรายไดต่้างกนัมีระดับการรับรู้คุณภาพการ
ให้บริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการต่างกนัมีระดบัการรับรู้คุณภาพการ
ให้บริการแตกต่างกนั  

 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Multiple Linear Regression Analysis-Enter) ระหว่าง
ระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการ (7 Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการ 

ปัจจัยส่วนประสม 

ทางการตลาด 

ในการให้บริการ 

  

B 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

  

t 

  

Sig 

  

F 

  

  

Sig. 

  Std. Error Beta 

Constant 0.178 0.138   1.290 0.199 135.653 0.000* 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.195 0.054 0.197 3.591 0.000 * 

ดา้นราคา -0.135 0.044 -0.154 -3.046 0.003 * 

ดา้นช่องทางในการใหบ้ริการ 0.040 0.051 0.046 0.778 0.438 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.094 0.040 0.110 2.313 0.022 * 

ดา้นบุคลากร 0.155 0.036 0.188 4.256 0.000 * 

ดา้นกระบวนการ 0.279 0.053 0.305 5.237 0.000 * 

ดา้นการสร้างและการน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

0.326 0.048 0.354 6.850 0.000 * 

R = 0.929,    R Square = 0.863,   Adjuster R Square = 0.856 

Std.Error of the Estimate = 0.22744 , F = 135.653, Sig = 0.000 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 ผลการวิเคราะห์สมการเชิงถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ พบว่าผลลพัธ์ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05) แสดงว่ามีตวัแปรตน้อย่างน้อย 1 ตวั (ระดบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดในการให้บริการ) ส่งผลต่อตวัแปรตาม คือ มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการ 

เพ่ือหาความสัมพนัธ์นอกจากน้ีพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R Square) มีค่าเท่ากบั 0.863  สามารถ
อธิบายได้ว่าตัวแปรต้นระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการ
ให้บริการและสามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรไดร้้อยละ 86.30 
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เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการ (7 Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อ
การรับรู้คุณภาพการให้บริการ จะเห็นว่าค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยของปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการสูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Beta)  เป็น 0.354  รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นกระบวนการ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Beta)  เป็น 0.305 ถดัมาเป็นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(Beta)  เป็น 0.197 ปัจจยัดา้นบุคลากร โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta)  เป็น 0.188 
และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta)  เป็น 0.110 อยู่
ในทิศทางเดียวกนัตามล าดบั ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta)  เป็น -0.154 อยู่ในทิศทางตรงกนัขา้ม 
และมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นช่องทางในการ
ให้บริการ มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta)  เป็น 0.046 ไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพ
การให้บริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีเขา้รับการให้บริการสามารถสรุปประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 
- สาเหตุท่ีลูกคา้ตดัสินใจเขา้รับการให้บริการเน่ืองจากมีภาระค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน , ปัญหาภายในครอบครัว, 

หน้ีสินนอกระบบ , ธุรกิจประสบปัญหาท าให้ขาดรายได ้
- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการบริการท่ีส าคญัท่ีสุดในการให้บริการ คือ ด้านราคา ในท่ีน้ีลูกค้า

หมายถึงเงินงวด เพราะความสามารถในการช าระหน้ีลดลง ท าให้ไม่สามารถผอ่นช าระไดต้ามปกติ เน่ืองจากประสบ
ปัญหาตามสาเหตุขา้งตน้จึงมีความประสงคข์อลดเงินงวด 

- อุปสรรคในการเข้ารับบริการท่ีฝ่ายฯ คือการส่ือสารผ่านทางโทรศพัท ์ เพราะในบางคร้ังได้ขอ้มูลท่ีไม่
ชดัเจนเท่าท่ีควร ท าให้มองไม่เห็นภาพ ลูกคา้จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมาติดต่อหน้าเคาน์เตอร์บริการดว้ยตนเอง และปัญหา
ในการเดินทางมาติดต่อท่ีส านักงานใหญ่ เพราะมีระยะทางไกลและปัญหาการจราจรติดขดั ท าให้อาจมาติดต่อขอรับ
บริการไม่ทนัช่วงเวลาท าการ 

- ลูกคา้รู้จกัฝ่ายฯ จากช่องทางดงัต่อไปน้ี พนกังานสาขาแนะน า , ศูนย ์Call Center ฝ่ายฯ , ศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ 
- ลูกคา้รับรู้ว่ามีบริการให้ค  าแนะน าปรึกษาเพ่ือแกไ้ขหน้ีคา้งเบ้ืองตน้ผา่นช่องทางอ่ืนนอกเหนือจากพนกังาน

ท่ีให้บริการหนา้เคาน์เตอร์ แต่รับรู้แค่บางช่องทางเท่านั้น 
- ลูกคา้มกัไม่ติดต่อนดัหมายล่วงหนา้เพ่ือขอเขา้รับบริการในคร้ังแรก แต่จะโทรศพัทน์ดัหมายในคร้ังถดัไป 
- ลูกคา้มีทั้งท่ีทราบและไม่ทราบว่าฝ่ายฯ มี Application : GHBank Smart NPL (ส าหรับระบบ Android) ท่ี

สามารถติดต่อพนักงานเพ่ือนัดหมายล่วงหน้าและยื่นค าขอประนอมหน้ีต่างๆได้ และไม่เคยใช้งาน Application 
ดงักล่าว 

- ลูกคา้อยากให้มีการประชาสัมพนัธ์มาตรการประนอมหน้ีหรือมาตรการช่วยเหลือเพ่ือแกไ้ขหน้ีคา้งผา่น
ช่องทางโทรทศัน์ , โทรศพัท ์, Application , Line Official, Facebook Fanpage ของธนาคารเพ่ิมข้ึน 

- ลูกคา้คิดว่าจ  านวนเงินงวดและจ านวนดอกเบ้ียคา้งช าระท่ีธนาคารให้ผอ่นช าระหลงัท าประนอมหน้ีมีความ
เหมาะสมกบัระยะเวลาประนอมหน้ีแลว้ เพราะตามระยะเวลาดงักล่าวลูกคา้น่าจะมีสภาพคล่องทางการเงินท่ีดีข้ึน 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1030 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

- ลูกคา้ส่วนใหญ่ไม่เคยทราบว่านอกจากมาตรการประนอมหน้ีตามปกติแลว้ ปัจจุบนัธนาคารยงัมีมาตรการ
ประนอมหน้ีเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเหลือลูกหน้ี NPL 4 มาตรการ หรือมาตรการอ่ืนๆตามสภาวะความจ าเป็นหรือกรณีพิเศษ 
แต่หากมีมาตรการดงักล่าวก็มีความเหมาะสมดีเพราะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระได ้

- ลูกคา้คิดว่าจ  านวนส่วนลดดอกเบ้ียท่ีไดรั้บอนุมติัมีความเหมาะสมกบัสาเหตุท่ีก่อให้เกิดหน้ีคา้งช าระ โดยมี
แนวทางในการรวบรวมเงินเช่น ขายหลกัประกนัท่ียื่นกูก้บัธนาคาร แลว้หาท่ีอยูอ่าศยัใหม่ , เงินจากครอบครัวญาติพ่ี
นอ้งท่ีคอยช่วยเหลือ , เงินจากการท่ีธุรกิจเร่ิมฟ้ืนตวั 

- หลงัจากลูกคา้ไดรั้บค าแนะน าและการบริการจากฝ่ายฯแลว้ ลูกคา้รู้สึกว่าค าแนะน าและการประนอมหน้ี
ดงักล่าวสามารถช่วยให้บริหารจดัการหน้ีคา้งไดดี้ข้ึน จากการท่ีไดท้  าประนอมหน้ีขอลดเงินงวด โดยท าให้สามารถ
บริหารจดัการการเงินของตนเองได ้

   
5. การอภปิรายผล 

จากผลการวิจยัพบว่าปัจจยัพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการ
ของฝ่ายบริหารหน้ี กทม.และปริมณฑล มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของวิว ัฒน์ เตพิมลรัตน์ (2560) ท่ีศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัการรับรู้คุณภาพบริการของโรงแรมบีริชจงัหวดัตากกบัโรงแรมศิลา
หยกจงัหวดัตากท่ีมีต่อลูกคา้ ในส่วนของพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีโรงแรมศิลาและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรคุณ 
คณุสัตยานนท ์(2558) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคาร์แคร์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  

จากผลการวิจยัขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการท่ีฝ่ายบริหารหน้ี กทม.และปริมณฑล พบว่าปัจจยัท่ีมีความคิดเห็นในระดบัสูงสุด คือ ดา้นบุคลากร ส่วนดา้น
ราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความคิดเห็นในระดบัต ่าสุดตามล าดบั มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิตติยา 
ศรีฤทธิประดิษฐ ์(2558) ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการ
บินตน้ทุนต ่าภายในประเทศในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี ของผูโ้ดยสารสายการบินนกแอร์ โดยปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ผูบ้ริโภคไดใ้ห้ความส าคญัมาก
ท่ีสุดในดา้นบุคลากรและพนกังาน และดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการนอ้ยท่ีสุดเช่นเดียวกนั 

จากผลการวิจยัขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้คุณภาพการให้บริการของฝ่ายบริหารหน้ี กทม.และปริมณฑลพบว่า 
ขอ้มูลระดบัการรับรู้คุณภาพการให้บริการของฝ่ายบริหารหน้ี กทม.และปริมณฑล ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัสูงสุด คือ 
ดา้นการให้ความมัน่ใจ และดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ มีความคิดเห็นในระดบัต ่าสุด มีความสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของอลิษา ฐิติมานะกุล (2558) ท่ีศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพบริการของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเปล่ียนผูใ้ห้
บริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยคงสิทธิเลขหมายเดิมในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะเห็นไดว้่า
คุณภาพการให้บริการดา้นการให้ความมัน่ใจมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด ส่วนดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการมี
ระดบัความคิดเห็นต ่าท่ีสุดเช่นเดียวกนั 

และจากผลการวิจยัความสัมพนัธ์ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการต่างกนัส่งผลให้
ระดบัการรับรู้คุณภาพบริการแตกต่างกนั พบว่าปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการทั้ง 7 ดา้นนั้น มี
เพียง 6 ดา้น คือ ดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคลากร 
และดา้นการส่งเสริมการตลาด ในทิศทางบวก ส่วนดา้นราคา อยู่ในทิศทางลบ ท่ีมีอิทธิพลส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพ
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การให้บริการของฝ่ายบริหารหน้ี กทม.และปริมณฑลอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดในการให้บริการด้านช่องทางในการให้บริการไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงแตกต่างจากงานวิจยัของรจิต คงหาญ (2560) ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
การรับรู้คุณภาพบริการของนักท่องเท่ียวต่างชาติสูงอายุในเขตอนัดามนั มีวตัถุประสงค์ในการวิจยัเพ่ือให้ทราบถึง
คุณภาพบริการของธุรกิจท่องเท่ียว โดยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s of Marketing) มีเพียงสองดา้น คือ ดา้น
ราคาและดา้นบุคคล ท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพบริการธุรกิจท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวต่างชาติสูงอาย ุในเขตพ้ืนท่ีอนั
ดามนัของประเทศไทย 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
การผลการศึกษาคร้ังน้ีท  าให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการ

ให้บริการของฝ่ายบริหารหน้ี กทม.และปริมณฑล พบว่าปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพมี
อิทธิพลส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการมากท่ีสุด รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
บุคลากร และด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการอย่างมีนัยส าคัญไปใน
ทิศทางเดียวกนัตามล าดบั ส่วนปัจจยัดา้นราคามีอิทธิพลส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติไปในทิศทางตรงกนัขา้ม 

โดยจะเห็นไดว้่าระดบัความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างในปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการของฝ่ายบริหารหน้ี กทม.และปริมณฑลมากท่ีสุด ส่วนปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดและดา้นราคาส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการของฝ่ายบริหารหน้ี กทม.และปริมณฑลอยู่ใน
สองล าดบัสุดทา้ย โดยดา้นราคาส่งผลต่อการรับรู้ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม  ผูศึ้กษาจึงมีขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั
โดยหาแนวทางพฒันาปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้ดีมากยิ่งข้ึน และหาแนวทาง
ปรับปรุงปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นราคาเพ่ือยกระดบัคุณภาพการให้บริการ อนัเป็นแนวทางในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการของฝ่ายบริหารหน้ี กทม.และปริมณฑลส่งผลให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจมากยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
1.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ควรเนน้ย  ้าพนกังานทุกคนให้แต่งกายชุดเคร่ืองแบบพนกังานดว้ยสุภาพเรียบร้อย

ตลอดเวลา รวมถึงควรมีการจดัอบรมพฒันาบุคลิกภาพให้แก่พนักงาน เพ่ือสะทอ้นภาพลกัษณ์ท่ีดีของธนาคารอัน
ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการในด้านความเป็นรูปธรรมและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ลูกค้ามากยิ่งข้ึน 
เน่ืองจากผลการวิจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการซ่ึงระดบัความพึงพอใจ
ของกลุ่มตวัอย่างในดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการของ
ฝ่ายบริหารหน้ี กทม.และปริมณฑลมากท่ีสุดโดยประเด็นท่ีมีความคิดเห็นในระดบัสูงสุด คือ เคร่ืองแต่งกายพนกังานมี
ความสวยงาม สุภาพ เรียบร้อย  ดงันั้นผูบ้ริหารธนาคารหรือฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรเปิดโอกาสให้พนกังานไดมี้ส่วน
ร่วมในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมออกแบบน าเสนอชุดเคร่ืองแบบพนักงานรูปแบบใหม่ท่ีสามารถสะทอ้น
ภาพลกัษณ์ของธนาคารให้เด่นชดั และมีความสวยงาม ทนัสมยัเหมาะสมกบัสภาพการท างาน 

2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ควรมุ่งเน้นการประชาสัมพนัธ์มาตรการประนอมหน้ีหรือมาตรการช่วยเหลือ
เพ่ือแกไ้ขหน้ีคา้ง รวมถึงมาตรการพิเศษอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมและจ าเป็นผ่านส่ือต่างๆ ให้มากยิ่งข้ึน เพ่ือขยาย
ช่องทางในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและเปิดโอกาสให้ลูกคา้ติดต่อขอรับบริการมากข้ึน เน่ืองจากผลการวิจยัปัจจยัส่วน
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ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการซ่ึงระดบัความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างในดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการของฝ่ายบริหารหน้ี กทม.และปริมณฑลอยู่ในล าดับรอง
สุดทา้ยประกอบกบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัประเด็นน้ี คือ การ
ประชาสัมพนัธ์มาตรการประนอมหน้ีหรือมาตรการช่วยเหลือเพ่ือแกไ้ขหน้ีคา้ง รวมถึงมาตรการพิเศษอ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสมและจ าเป็นผ่านส่ือต่างๆ ธนาคารจึงสามารถน าไปปรับใชโ้ดยวางแผนงานดา้นการส่งเสริมการตลาดตาม
สถานการณ์ต่างๆในแต่ละพ้ืนท่ีให้แตกต่างกนัออกไป เช่น เร่งประชาสัมพนัธ์มาตรการลดภาระหน้ีท่ีอยูอ่าศยัในพ้ืนท่ี
ท่ีประสบภยัพิบติั อนัช่วยส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการของฝ่ายฯให้มากยิง่ข้ึนโดยเฉพาะดา้นการเขา้ใจการ
รับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

3. พนักงานควรแนะน าให้ลูกคา้ทราบมากข้ึนว่าการประนอมหน้ีในบางกรณีสามารถขอลดเงินงวดไดช่้วง
ระยะเวลาหน่ึง อนัเน่ืองมาจากผลการวิจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการซ่ึง
ระดบัความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างในดา้นราคาส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการของฝ่ายบริหารหน้ี กทม.
และปริมณฑลอยู่ในล าดับสุดทา้ยและเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามประกอบกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัประเด็นน้ี ซ่ึงในท่ีน้ีคือ เงินงวดเพราะความสามารถในการช าระหน้ี
ลดลง ท าให้ไม่สามารถผ่อนช าระไดต้ามปกติ โดยธนาคารสามารถน าไปปรับใชโ้ดยวางแผนงานดา้นราคาในเชิง
นโยบาย กล่าวคือ ธนาคารควรก าหนดหลกัเกณฑใ์นการขอประนอมหน้ีลดเงินงวดให้มีความชดัเจนยิง่ข้ึน เช่น ลูกหน้ี
ท่ีมีภาระหน้ีสินค่าใชจ่้ายเป็นสัดส่วนก่ีเปอร์เซ็นต์ของรายได ้ควรไดรั้บเง่ือนไขระยะเวลาประนอมหน้ีและเงินงวดท่ี
แตกต่างกนัเป็นขั้นบนัไดไปตามล าดบั รวมถึงพิจารณาระดบัความร้ายแรงของปัญหาหรือสาเหตุท่ีก่อให้เกิดหน้ีคา้ง
ประกอบดว้ยซ่ึงจะช่วยส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการของฝ่ายฯให้มากยิง่ข้ึนโดยเฉพาะดา้นการเขา้ใจการ
รับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาถึงคุณภาพการให้บริการของฝ่ายบริหารหน้ี กทม.และปริมณฑลในการให้บริการผา่นช่องทาง

ต่างๆ แบบเฉพาะเจาะจงมากยิง่ข้ึนและควรศึกษาถึงปัจจยัของตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ ท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพ
การให้บริการ เพ่ือให้ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไดก้วา้งมากข้ึน  

2. ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการท่ีส่งผลต่อระดบั
การรับรู้คุณภาพบริการในแต่ละดา้น เพ่ือให้ทราบขอ้มูลเชิงลึกและน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มาพฒันาปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการในแต่ละดา้นให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ และศึกษา
เชิงเปรียบเทียบการให้บริการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของธนาคารอ่ืน เพ่ือน ามาพฒันาคุณภาพการให้บริการและ
ยกระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ และเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั นอกจากน้ียงัควรศึกษาเปรียบเทียบ
คุณภาพการบริการในดา้นอ่ืนๆของธนาคารดว้ย เช่น การบริการดา้นสินเช่ือ การบริการดา้นเงินฝาก เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อระบบ Marketing Compute (MKC) ส าหรับงานสินเช่ือ 

ของพนกังาน กลุ่มสายงานนครหลวง ธนาคารอาคารสงเคราะห์  และขอ้เสนอแนะในการพฒันาระบบ Marketing 
Compute (MKC) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานและพนกังานสัญญา
จา้งท่ีปฏิบติังานดา้นสินเช่ือ กลุ่มสายงานนครหลวง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ  านวน 300 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้ 1) แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี 
ค่าเฉล่ีย ร้อยละส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชว้ิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Multiple 
Linear Regression) 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชห้ลกัการให้รหัส (Coding) และใชว้ิธีการวิเคราะห์
หาสาเหตุปัญหา และสรุปผล โดยใชแ้ผนผงักา้งปลา ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชร้ะบบ 
Marketing Compute (MKC) จากแบบสอบถาม ล าดบัท่ีมีน ้ าหนกัมากท่ีสุดมีอิทธิพลส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
งาน คือ ดา้นประโยชน์ในการใชง้าน (Beta = 0.616) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความง่ายในการใชง้านระบบ Marketing 
Compute จากแบบสอบถาม ล าดบัท่ีมีน ้ าหนกัมากท่ีสุดมีอิทธิพลส่งผลต่อความง่ายในการใชง้าน คือ ดา้นการน าทาง 
(Beta = 0.376) และไดข้อ้มูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง คือ ปัจจยัดา้นความเหมาะสมระหว่างงานและ
เทคโนโลย,ี การไม่มีคู่มือค าแนะน าในการใชง้าน และการ Log in เพ่ือเขา้ระบบ ตามล าดบั และปัจจยัสุดทา้ยท่ีส่งผล
ต่อประโยชน์ในการใชง้านระบบ Marketing Compute (MKC) จากแบบสอบถาม ล าดบัท่ีมีน ้ าหนกัมากท่ีสุดมีอิทธิพล
ส่งผลต่อประโยชน์ในการใชง้าน คือ ปัจจยัดา้นภาพ (Beta = 0.596) และยงัไดข้อ้มูลจากเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ คุณภาพของขอ้มูล และการส่ือสารภายในองคก์ร ตามล าดบั 
ค าส าคญั: ระบบ Marketing Compute ,ความพึงพอใจ   

 

ABSTRACT 
This study aims to investigate officers' satisfactions towards Marketing Compute System (MKC) of loan 

services provided by Government Housing Bank's Metropolitan Business Unit as well as to seek some 
recommendation for MKC's improvement to increase service efficiency. The samples of this study are 300 GHB's 
officers and contract officers who are responsible for loan services in the Bank. The purposive sampling method is 
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applied in this study. The instruments used in this study include 1) a questionnaire to elicit the data which is analyzed 
in the forms of Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation. A multiple linear regression is also applied to 
test the hypotheses of this study, and 2) an in-depth interview to collect the qualitative data which are then analyzed 
by coding approach and a fishbone diagram.  

The study reveals that the Usefulness factor (Beta = 0.616) is the most influencing factor towards the Bank 
officers' satisfactions on the use of Marketing Compute System. Also, a system navigation factor (Beta = 0.376) is 
the most influencing factor towards an easy-to-use way of Marketing Compute System. The last factor that most 
influence the use of Marketing Compute System is visual factor (Beta = 0.596). The interview method is also used in 
this study. It shows that. There are many other factors which influenced the Satisfactions such as the Task-technology 
fit, lack of manual, data quality and internal communication. 
Keywords: Marketing Compute System (MKC), Satisfaction  
 
1. บทน า 

ในปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยท่ีีกา้วไปอย่างรวดเร็ว และอยูใ่นยคุของ Internet of Things = loT หรือ “อินเตอร์เน็ต
ในทุกส่ิง” คือการเช่ือมโยงทุกส่ิงทุกอย่างเขา้สู่โลก อินเทอร์เน็ต ท าให้มนุษยส์ามารถสั่งการ ควบคุมใชง้านอุปกรณ์
ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  มีความส าคัญต่อการเติบโตของธุรกิจ ผลการส ารวจพฤติกรรมผูใ้ช้งาน
อินเทอร์เน็ตประเทศไทยปี 2561 พบคนไทยใชอิ้นเทอร์เน็ตนานข้ึนเฉล่ีย 10 ชัว่โมง 5 นาทีต่อวนั เป็นผลจากการ
เปล่ียนผ่านชีวิตไปสู่ดิจิทลัเพ่ิมมากข้ึน (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล ็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน).   25 
กรกฎาคม 2561.) ธุรกิจธนาคารเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงตอ้งแข่งกบัเวลาท่ีเร่งรีบ การให้บริการท่ีรวดเร็วเป็นส่ิง
หน่ึงท่ีช่วยเพ่ิมจุดแข็งในการแข่งขนัจึงตอ้งมีเทคโนโลยท่ีี เขา้มาช่วยในการบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด ในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไดน้ าเอาระบบ  Marketing Compute (MKC) 
เขา้มาเป็นเคร่ืองมือให้พนักงานใชใ้นการบริการลูกคา้ไดง่้ายมากข้ึน เสริมสร้างโอกาสในการขาย และการน าเสนอ
ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ท าให้มีภาพลกัษณ์ท่ีดีเวลาให้บริการลูกคา้ ซ่ึงภายหลงัท่ีมีการน าระบบ Marketing Compute 
(MKC)  เปิดให้พนกังานเร่ิมไดใ้ชง้านแลว้นั้น พนกังานส่วนใหญ่ท่ีปฏิบติังานทางดา้นสินเช่ือนั้น ไดมี้การแจง้ปัญหา
และอุปสรรคในการใชง้าน การใชง้านในเมนูต่าง ๆ พร้อมทั้งการแสดงผลของขอ้มูล รวมถึงมีความประสงคต์อ้งการ
ให้มีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสินเช่ือท่ีจ  าเป็นหลายอยา่งเพ่ิมเติมเขา้มาในระบบมากข้ึน  

จากปัญหาดังกล่าว ผูว้ิจัยได้เล็งเห็นว่าส่ิงท่ีจะช่วยให้เข้าใจ  และรู้ปัญหาท่ีเกิดจากการใช้งานระบบ 
Marketing Compute (MKC)  ในปัจจุบนันั้น คือ การท าวิจยัเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของพนกังาน เก่ียวกบัการใชง้าน
ระบบ Marketing Compute (MKC)  โดยท าการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชง้านในดา้นความง่ายในการใชง้าน และ
ด้านประโยชน์ในการใช้งาน เพ่ือจะได้น าข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทาง เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง  ระบบ  
ดงักล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท าให้ระบบมีการท างานให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการ และการท างานของ
พนกังานสินเช่ือต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อระบบ Marketing Compute (MKC) ส าหรับงานสินเช่ือ ของพนกังาน กลุ่มสาย

งานนครหลวง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และน าขอ้เสนอแนะผลการวิจยัไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพฒันาระบบ Marketing Compute (MKC)  ให้สอดคลอ้งกบัความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการสินเช่ือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
การวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของพนักงานท่ีใช้ระบบ Marketing Compute ในงานสินเช่ือ กลุ่มงานนคร

หลวง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการศึกษาเชิงแบบผสมผสาน (Mixed methods Research)  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงาน พนักงานสัญญาจา้ง และลูกจา้งธนาคาร 

สังกัดกลุ่มสายงานสาขานครหลวง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผูว้ิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ในการแจกแบบสอบถามจ านวน 300 คน และกลุ่มตวัอยา่งในการสัมภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึกจ านวน 12 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
2.1 แบบสอบถามปลายปิด (Closed-ended Questionnaire) แบ่งไดเ้ป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูก้รอกแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงานท่ีใช้ระบบ Marketing Compute ในงานสินเช่ือ 

กลุ่มงานนครหลวง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นขอ้ค าถามแบบ  Likert Scale 5 ระดบั 
ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจของพนักงานท่ีใชร้ะบบ Marketing Compute ในงานสินเช่ือ กลุ่มงานนครหลวง 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอ้ค าถามแบบ  Likert Scale 5 ระดบั 
ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะหรือขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและรวบรวมขอ้มูลจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นตวัอยา่งในการสร้าง
แบบสอบถาม และน าเสนอแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาและ
ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) และขอค าแนะน า ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงให้แบบสอบถามมีความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์ เหมาะสมตามวตัถุประสงคใ์นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 

2.2 แบบสัมภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึก น าขอ้มูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสัมภาษณ์ ใชค้  าถามปลายเปิด (Open Ended) กบัผูใ้ชง้านระบบ Marketing Compute (MKC)  

3. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.1 วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถาม ใชก้ารบรรยายโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชก้าร

แจกแจงความถ่ี (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยใชว้ิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Multiple Linear Regression)  

3.2 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ โดยใช้หลักการให้รหัส (Coding) (Strauss, A., J. Corbin 
1990) และใชว้ิธีการวิเคราะห์หาสาเหตุ ปัญหา และสรุปผล โดยใชแ้ผนผงักา้งปลา 
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4. ผลการวจิัย 
4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาด้านลกัษณะข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 
ผลจากแบบสอบถามจ านวน 231 ชุด พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ  านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 69 อาย ุ

31 - 40 ปี มีจ  านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 42.42 สถานภาพโสด มีจ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 51.08 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีจ  านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 79.22 ระดบัต าแหน่งงาน พนักงาน , พนักงานสัญญาจา้ง มี
จ  านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 ประสบการณ์ในการท างานสินเช่ือในธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1 - 5 ปี มีจ  านวน 
97 คน คิดเป็นร้อยละ 41.99 ฝ่ายสาขา กทม.  และปริมณฑล 1 มีจ  านวนผูใ้ห้ขอ้มูลสูงสุดเป็นจ านวน 102 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.16 พบจ านวนผูท่ี้เคยใชง้านระบบ Marketing Compute 200 คน คิดเป็นร้อยละ 86.58  ส่วนใหญ่มีความถ่ีใน
การใชร้ะบบ Marketing Compute ในการให้บริการสินเช่ือนอกสถานท่ี ใชเ้ป็นบางคร้ัง (ออกโครงการ 10 คร้ัง ใช้
ระบบใชง้าน Marketing Compute นอ้ยกว่า 8 คร้ัง) เป็นจ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 61 ช่องทางในการเขา้ถึงระบบ 
Marketing Compute กลุ่มท่ีมากท่ีสุดคือ โทรศพัทมื์อถือ / แทบ็เล็ต มีจ  านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 97 

 
4.2 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อความพึงพอใจความพึงพอใจต่อระบบ Marketing Compute  

 
ตารางท่ี 1 สรุปผลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชร้ะบบ Marketing Compute 

ปัจจัยความพึงพอใจในการใช้ระบบ Marketing Compute ค่าเฉลีย่ S.D การแปลผล 

ความง่ายในการใช้งาน (Ease of use) 3.49 0.837 มาก 
ประโยชน์ในการใช้งาน (Usefulness) 3.79 0.782 มาก 

ปัจจัยความง่ายการใช้ระบบ Marketing Compute ค่าเฉลีย่ S.D การแปลผล 
ความเหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลย ี  
(Task-Technology Fit) 

3.72 0.800 มาก 

การน าทาง (Navigation) 3.50 0.699 มาก 

ความสามารถในการเรียนรู้  (Learnability) 3.50 0.710 มาก 
ปัจจัยประโยชน์การใช้ระบบ Marketing Compute ค่าเฉลีย่ S.D การแปลผล 

ปัจจัยด้านภาพ (Visual Factors) 3.50 0.730 มาก 
การโหลดหน่วยความจ าน้อยทีสุ่ด   
(Minimal Memory Load) 

3.40 0.7770 ปานกลาง 

คุณภาพของข้อมูล (Data Quality) 3.59 0.727 มาก 

ความคดิเห็นความพึงพอใจการใช้ระบบ Marketing Compute ค่าเฉลีย่ S.D การแปลผล 

ความพึงพอใจของพนักงานทีใ่ช้ระบบ Marketing Compute 3.71 0.717 มาก 

 
1. ความคดิเห็นปัจจัยทีส่่งผลต่อความพึงพอใจระบบ Marketing Compute พบว่า ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ 

อยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ียรวม = 3.79, S.D. = 0.782) รองลงมา คือ ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้านอยูใ่นระดบั มาก 
(ค่าเฉล่ียรวม = 3.49, S.D. = 0.837) ตามล าดบั 
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2. ความคดิเห็นปัจจัยทีส่่งผลต่อความง่ายในการใช้ระบบ Marketing Compute พบว่าดา้นปัจจยัความง่ายใน
การใช้งานของพนักงานท่ีใช้ระบบ Marketing Compute ในงานสินเช่ือ ความคิดเห็นในระดับสูงสุด คือ ด้านความ
เหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลย ีในระดบั มาก (ค่าเฉล่ียรวม = 3.72, S.D. = 0.800) 

3. ความคดิเห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประโยชน์ในการใช้ระบบ Marketing Compute พบว่าดา้นปัจจยัประโยชน์
การใชง้านของพนกังานท่ีใชร้ะบบ Marketing Compute ในงานสินเช่ือ ความคิดเห็นในระดบัสูงสุด คือ ดา้นคุณภาพของ
ขอ้มูล ในระดบั มาก (ค่าเฉล่ียรวม = 3.59, S.D. = 0.727) 

4. ข้อมูลความคิดเห็นความพึงพอใจของพนักงานที่ใช้ระบบ Marketing Compute พบว่าอยู่ในระดบั มาก 
(ค่าเฉล่ียรวม = 3.71, S.D.  = 0.717) 

 
 4.3 การวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 

 
 

รูปท่ี 1 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ ตวัแปรปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอในการใชง้าน ระบบ Marketing Compute 
 

จากการทดสอบสมมติฐาน นั้ น มีระดับค่า Sig. = 0.000 < 0.05 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
หมายถึงมีการยอมรับสมมติฐานทั้งหมด ผูว้ิจยัจึงใชค่้า Beta Standardized พิจารณาเพ่ิมเติม โดยพิจารณาจากน ้ าหนัก
ความส าคญัของปัจจยัในแต่ละดา้นท่ีมีน ้ าหนกัมากท่ีสุดในแต่ละดา้นดงัน้ี 

พิจารณาจากน ้ าหนักปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชร้ะบบ Marketing Compute ล าดบัท่ีมีน ้ าหนกั
มากท่ีสุดมีอิทธิพลส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชง้าน คือ ประโยชน์ในการใชง้าน (Beta = 0.616)   

พิจารณาจากน ้ าหนักปัจจยัท่ีส่งผลต่อความง่ายในการใชง้านระบบ Marketing Compute ล าดบัท่ีมีน ้ าหนัก
มากท่ีสุดมีอิทธิพลส่งผลต่อความง่ายในการใชง้าน คือ การน าทาง (Beta = 0.376)  

พิจารณาจากน ้ าหนักปัจจยัท่ีส่งผลต่อประโยชน์ในการใชง้านระบบ Marketing Compute ล าดบัท่ีมีน ้ าหนกั
มากท่ีสุดมีอิทธิพลส่งผลต่อประโยชน์ในการใชง้าน คือ ปัจจยัดา้นภาพ (Beta = 0.596)  
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จากการสัมภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึก แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือสาเหตุท่ีท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ และสาเหตุท่ี
ท าให้ผูใ้ชง้านเกิดความพึงพอใจในการใชง้านในปัจจุบนั ดงัน้ี 

 
 

รูปท่ี 2 แสดงแผนผงัสาเหตุของปัญหาความไม่พึงพอใจในการใชง้านผลจากแบบสัมภาษณ์ 
 

ผลการวิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกสาเหตุของความไม่พึงพอใจในการใช้งานระบบ Marketing 
Compute จากการสัมภาษณ์ได้พบสาเหตุหลักเพิ่มอีก 6 ด้าน คือ 1. ดา้นการเร่ิมตน้เปิดใชร้ะบบ 2. ดา้นการ (Log in 
เพ่ือเขา้ระบบ)  3. ดา้นการใชง้านยาก 4. ดา้นเขา้ใจยาก 5. ดา้นระยะเวลาคงอยู่ในระบบ 6. ดา้นการส่ือสารภายใน
องคก์ร  

 
 

รูปท่ี 3 แสดงแผนผงัสาเหตุของความพึงพอใจในการใชง้านผลจากแบบสัมภาษณ์ 
 
ผลการวิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกสาเหตุของความพึงพอใจในการใชง้าน มีสาเหตุท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด 4 

สาเหตุ 1. สะดวกข้ึน แม่นย  ากว่า 2. เขา้ถึงขอ้มูลเฉพาะไดเ้ร็วข้ึน 3. เพ่ิมโอกาสในการแนะน าสินเช่ือ 4. ดูเป็นมืออาชีพ
ในการท างาน  
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5. การอภปิรายผล 
ตารางท่ี 2 สรุปสาเหตุความพึงพอใจในการใชง้าน เรียงล าดบัตามน ้าหนกัความส าคญัผลจากแบบสอบถาม (ขอ้มูลเชิง
ปริมาณ) และจากการสัมภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึก (ขอ้มูลเชิงคุณภาพ) 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานจากแบบสอบถาม สรุปผลจากการสัมภาษณ์ 

ความพึงพอใจ 
ในการใช้งาน 

ผลจากแบบ 
สอบถาม 

ล าดับ ความพึงพอใจ 
ในการใช้งาน 

ผลจาก
สัมภาษณ์ 

ล าดับ 

ประโยชน์ในการใช้
งาน 

ยอมรับ 1 ประโยชนใ์นการใชง้าน 
(ดูเป็นมืออาชีพในการ
ท างาน) 

4 คน / 12 คน 1 

ความง่ายในการใชง้าน ยอมรับ 2    
ความง่าย 

ในการใช้งาน 
ผลจากแบบสอบถาม  ความง่าย 

ในการใช้งาน 
ผลจากแบบ
สัมภาษณ์ 

 

การน าทาง  ยอมรับ 1 ความเหมาะสมระหว่าง
งานและเทคโนโลย ี

8 คน / 12 คน 1 

ความสามารถในการ
เรียนรู้  

ยอมรับ 2 คู่มือค าแนะน า 
ในการใชง้าน 

6 คน / 14 คน 2 

ความเหมาะสมระหว่าง
เทคโนโลย ี 

ยอมรับ 3 การ (Log in เพ่ือเขา้
ระบบ) 

6 คน / 12 คน 3 

   การเร่ิมตน้เปิดใชร้ะบบ 5 คน / 12 คน 4 
   ใชง้านยาก 4 คน / 12 คน 5 
   ระยะเวลาคงอยูใ่นระบบ 4 คน / 12 คน 4 
   การน าทาง 2 คน / 12 คน 6 
ประโยชน์ในการใช้งาน ผลจากแบบสอบถาม  ประโยชน์ในการใช้งาน ผลจากแบบ

สัมภาษณ์ 
 

ปัจจยัดา้นภาพ ยอมรับ 1 คุณภาพของขอ้มูล 10 คน /12 คน 1 
คุณภาพของขอ้มูล  ยอมรับ 2 ปัจจยัดา้นภาพ 9 คน / 12 คน 2 
การโหลด
หน่วยความจ านอ้ยท่ีสุด  

ยอมรับ 3 การส่ือสารภายในองคก์ร 8 คน / 12 คน  
 

3 

   เขา้ใจยาก 4 คน / 12 คน 5 
 
 

  การโหลดหน่วยความจ า
นอ้ยท่ีสุด 

2 คน / 12 คน 6 
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สมมติฐานที่ H1 ความง่ายในการใช้งาน (Ease of Use) มีนัยส าคญัและมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้
ระบบ Marketing Compute ผลการทดสอบพบว่า ความง่ายในการใช้งาน ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบ 
Marketing Compute  

สมมติฐานที่ H2 ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceive Usefulness) มีความส าคญัและมีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของผูใ้ช้ระบบ Marketing Compute ผลการทดสอบโดยใช้สถิติ Multiple Linear Regression Analysis พบว่า 
ประโยชน์ในการใชง้านส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ Marketing Compute  

สมมติฐานที่  H3 ความเหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลยี Task-Technology Fit (TTF)  มีความหมาย
และมีอิทธิพลต่อความง่ายในการใช้งาน ทดสอบโดยใช้สถิติ Multiple Linear Regression Analysis พบว่าความ
เหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลย ีTask-Technology Fit (TTF) ส่งผลต่อความง่ายในการใชง้าน ระบบ Marketing 
Compute  

สมมติฐานที่  H4 การน าทาง (Navigation) มีนัยส าคญัและมีอิทธิพลในทางบวกต่อความง่ายในการใชง้าน
ทดสอบโดยใชส้ถิติ Multiple Linear Regression Analysis พบว่า การน าทาง ส่งผลต่อความง่ายในการใช้งาน ระบบ 
Marketing Compute  

สมมตฐิานที ่  H5 ความสามารถในการเรียนรู้ (Learnability) มีนยัส าคญัและมีอิทธิพลในทางบวกต่อความ
ง่ายในการใชง้าน ทดสอบโดยใชส้ถิติ Multiple Linear Regression Analysis พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้ ส่งผล
ต่อความง่ายในการใชง้าน ระบบ Marketing Compute  

สมมติฐานที่   H6 ปัจจัยด้านภาพ (Visual Factors) มีนัยส าคญัและมีอิทธิพลในทางบวกต่อ ประโยชน์ใน
การใชง้าน ทดสอบโดยใชส้ถิติ Multiple Linear Regression Analysis พบว่า ปัจจยัดา้นภาพ ส่งผลต่อประโยชน์ในการ
ใชง้าน ระบบ Marketing Compute  

สมมติฐานที่   H7 การโหลดหน่วยความจ าน้อยที่สุด (Minimal Memory Load) มีนัยส าคญัและมีอิทธิพล
ในทางบวกต่อประโยชน์ในการใชง้าน ทดสอบโดยใชส้ถิติ Multiple Linear Regression Analysis พบว่า การโหลด
หน่วยความจ านอ้ยท่ีสุด ส่งผลต่อประโยชนใ์นการใชง้าน ระบบ Marketing Compute  

สมมตฐิานที ่   H8 คุณภาพของข้อมูล (Data Quality) มีนยัส าคญัและมีอิทธิพลในทางบวกต่อประโยชน์ใน
การใชง้าน ทดสอบโดยใชส้ถิติ Multiple Linear Regression Analysis พบว่า คุณภาพของขอ้มูลส่งผลต่อประโยชน์ใน
การใชง้าน ระบบ Marketing Compute  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรางค์ชิต แสงเสวตร (2560) ท่ีไดศึ้กษา เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ชง้านเวบ็ไซตอิ์นทราเน็ต กฟผ. ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ,ปัจจยัดา้นการรับรู้
ประโยชน์ และปัจจยัดา้นคุณภาพขอ้มูล และการคน้หาขอ้มูลส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ชง้านเว็บไซต์
อินทราเน็ต กฟผ. และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Ozen, Cagla, Basoglu, Nuri, Daim, Tugrul (2008) ศึกษาเร่ือง ปัจจยั
ท่ีมีผลกระทบต่อปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคนกับระบบ enterprise resource planning (ERP) ผลการวิจยัพบว่าปัจจัยด้าน
ความสะดวกในการใชง้านเป็นตวัก าหนดความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ ERP ในเร่ืองระบบ ERP เป็นระบบท่ีเขา้ใจได ้
และใชง้านง่าย และปัจจยั ดา้นความเหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลยี, ความสามารถในการเรียนรู้, การโหลด
หน่วยความจ านอ้ยท่ีสุด และปัจจยัดา้นภาพ และมีอิทธิพลทางออ้มความพึงพอใจในการใชง้านของผูใ้ช ้
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เม่ือพิจารณาจากน ้ าหนักปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้ระบบ Marketing Compute ล าดับท่ีมี
น ้ าหนักมากท่ีสุด คือ ด้านประโยชน์ในการใช้งาน (Beta = 0.616)  กล่าวคือ ระบบ Marketing Compute ช่วยให้
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ร็วข้ึน มีความคิดเห็นมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.86  

เม่ือพิจารณาน ้ าหนักปัจจยัท่ีส่งผลต่อความง่ายในการใชง้านระบบ Marketing Compute ล าดบัท่ีมีน ้ าหนัก
มากท่ีสุด คือ ดา้นการน าทาง (Beta = 0.376) กล่าวคือ ความง่ายในการใชง้านนั้น ดา้นโครงสร้าง เมนูท่ีมีให้ใชง้าน ใน
ระบบ Marketing Compute นั้นเขา้ใจได ้(น าทางผูใ้ชง้าน ใชง้านให้ส าเร็จ) มีความคิดเห็นมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.61  

และเม่ือพิจารณาจากน ้ าหนักปัจจยัสุดทา้ยท่ีส่งผลต่อประโยชน์ในการใชง้านระบบ Marketing Compute 
ล าดับท่ีมีน ้ าหนักมากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านภาพ (Beta = 0.596) กล่าวคือ ระบบ Marketing Compute สามารถแสดง
ผลไดท้ั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลและโทรศพัทพ์กพาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์ มีความคิดเห็นมากท่ีสุดมี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.55 

 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลจากการวิจยัท าให้ทราบถึงความพึงพอใจการใชง้านระบบ Marketing Compute และ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
ง่ายในการใชง้าน, ประโยชน์ในการใชง้าน ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน ระบบ Marketing Compute จากการ
สัมภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึกท าให้ไดพ้บปัญหาและสาเหตุเพ่ิมเติม คือ ดา้นคู่มือค าแนะน าในการใชง้าน, ดา้นการ Login 
เพ่ือเขา้ระบบ, ดา้นการใชง้านยาก, ดา้นระยะเวลาการคงอยูใ่นระบบ, และดา้นการเขา้ใจยาก องคก์รสามารถน าขอ้มูล
ท่ีไดม้า ดา้นการส่ือสารภายในองค์กร, ช่วยพฒันา และปรับปรุงระบบ Marketing Compute ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน เพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ท าให้เกิดประโยชน์เพ่ิมศกัยภาพการท างานของพนกังานสินเช่ือ และ
ช่วยในการท าการตลาดขององค์กรไดม้ากข้ึน ทั้งน้ีผูว้ิจยัขอสรุปขอ้เสนอแนะต่อองคก์รตามปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจของผูใ้ชง้าน ระบบ Marketing Compute ไดด้งัน้ี 

6.1 ปัจจัยด้านความง่ายในการใช้งาน  
ข้อมูลจากแบบสอบถาม  
- ความง่ายในการใช้งาน ระบบจะตอ้งง่ายต่อการใชง้าน ง่ายต่อการเขา้ถึง (การ Log in เขา้ใชง้าน) โดยท่ี

ผูใ้ชง้านไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการใชง้านมากจนเกินไป 
- การน าทาง โครงสร้าง เมนู ในระบบ Marketing Compute สามารถเขา้ใจ น าทางผูใ้ชง้านให้ส าเร็จ ขณะท่ี

ใชง้านผูใ้ชง้านสามารถจ าไดว้่าก  าลงัอยู่ในส่วนไหนของเมนูท่ีก าลงัใชปั้จจุบนั จ  าไดว้่าเมนูก่อนหน้า
ปัจจุบนัคือเมนูอะไร 

- ความสามารถในการเรียนรู้ ระบบ Marketing Compute สามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างง่ายดาย ลกัษณะหนา้จอ 
(Interface Design) การจดัวางองคป์ระกอบต่าง  ๆ  สี ขนาดตวัอกัษร แบบฟอร์มต่าง ๆ ช่วยให้เรียนรู้ได้
ง่าย และผูใ้ชไ้ม่พบปัญหาท่ีจะเรียนรู้ระบบ 

- ความเหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลย ีระบบ Marketing Compute ตอ้งมีเหมาะสมกบังานสินเช่ือ มี
ฟังกช์ัน่ เมนู เพียงพอส าหรับงานสินเช่ือ สามารถรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดได ้
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ข้อมูลทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
- ไม่มีคู่มือค าแนะน าในการใช้งาน ผูใ้ช ้ใชง้านไม่เป็น ไม่กลา้เขา้ใชง้าน ไม่มีค าแนะน าพร้อมส าหรับใช้

งานเสมอ 
- ปัญหาในการ Log in เพ่ือเข้าระบบ เป็นอุปสรรคแรกของการใชง้าน ผูใ้ชง้านตอ้งคอยป้อน Username 

และ Password ทุกคร้ัง รหัสการใชง้านของระบบต่าง ๆ มีมากแลว้ ท าให้เสียเวลาในการเขา้ใชง้าน และ 
ระยะเวลาระหว่างการใชง้านนอ้ย ระบบจะ Log Out ออกให้อตัโนมติั ตอ้ง Log in เขา้ใชง้านบ่อย ๆ  

- การเร่ิมต้นเปิดใช้ระบบ การเขา้ใชง้านตอ้งเขา้ผ่านเวบ็ไซต์เท่านั้น ผูใ้ชง้านพบปัญหาจ าช่ือเว็บไซต์ใน
การเขา้ใชง้านไม่ได ้

- ระยะเวลาคงอยู่ในระบบ ระบบตั้งระยะเวลาในการ Log Out ออกอตัโนมติัเร็วเกินไป ผูใ้ชง้านยงัใช้งาน
ในการให้บริการลูกคา้ยงัไม่แลว้เสร็จ ก็จะตอ้งท าการ Log in ใหม่ 

ข้อเสนอแนะในงานวจิัยด้านความง่ายในการใช้งาน 
องคก์รจะตอ้งส่งเสริมการออกแบบ ปรับปรุงและ พฒันาระบบ Marketing Compute ให้มีรูปแบบท่ีทนัสมยั 

เขา้ใจไดง่้าย มีคู่มือแนะน าในการใชง้าน เน่ืองจากหากระบบนั้ นง่ายต่อการใช้งานแลว้ รวมถึงให้ความส าคัญใน
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านสารสนเทศ เมนู และฟังก์ชั่นท่ีจ  าเป็นต่อการใช้งาน ผูใ้ช้งานจะเกิดความพึงพอใจ ความ
ตอ้งการท่ีจะใชง้านในคร้ังต่อไปก็จะมีเพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ย ปัญหาเร่ืองการ Log in เพ่ือเขา้ระบบเป็นอีกหน่ึงปัจจยั
ท่ีองค์กรควรให้ ความส าคญั เพ่ือให้ผูใ้ชง้านสามารถใชง้าน ระบบไดท้นัทีท่ีตอ้งการ ตอบสนองผูใ้ชง้านได้อย่าง
รวดเร็ว  ซ่ึงจากผลการวิจยัจะเห็นไดว้่าผูใ้ชง้านส่วนใหญ่เขา้ถึงระบบผา่น สมาร์ทโฟนหรือแทบ็เล็ต เป็นหลกั เพราะ
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมี แนวโน้มเพ่ิมข้ึน ดังนั้ น องค์กรควรพฒันาระบบ Marketing Compute เป็นรูปแบบ 
Application ให้รองรับการใช้งานและการเขา้ถึงในแต่ละอุปกรณ์ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต อย่างเหมาะสม  เพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่พนักงานท่ีอาจมีลักษณะงานท่ีไม่ได้นั่งประจ าท่ีธนาคารฯ ไม่จ าเป็นจะต้องใช้การจ าช่ือ
เว็บไซต์ ความพยายามในการ Log in เขา้ใชง้าน ซ่ึงจะสามารถเพ่ิมความพึงพอใจของผูใ้ชง้านไดอ้ย่างครอบคลุม 
รวมถึงมีการศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชง้านอย่าง สม ่าเสมอ เพ่ือให้ระบบสามารถตอบสนองได้ตรงต่อความตอ้งการ
ของผูใ้ชง้าน 

 

6.2 ปัจจัยด้านประโยชน์ในการใช้งาน  
ข้อมูลจากแบบสอบถาม  
- ปัจจัยด้านภาพ หนา้จอ (Interface Design) ระบบ Marketing Compute การจดัวางองคป์ระกอบต่าง ๆ สี 

ขนาดตวัอกัษร ฟอร์มต่าง ๆ ตอ้งท าให้ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใจได ้ ช่วยอ านวยความสะดวกในการใชง้าน 
และสามารถแสดงผลไดอ้ย่างถูกตอ้งและสมบูรณ์ทั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโทรศัพท์
พกพา 

- คุณภาพของข้อมูล ระบบ Marketing Compute ตอ้งมีขอ้มูลดา้นงานสินเช่ือท่ีเพียงพอท่ีจะใชง้าน มีการ
อพัเดทขอ้มูล ปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ และมีความน่าเช่ือถือ 

- การโหลดหน่วยความจ าน้อยทีสุ่ด ระบบ Marketing Compute ผูใ้ชส้ามารถจดจ าแต่ละหนา้ของระบบได ้
ไม่ตอ้งเสียเวลาในการเรียนรู้ระบบใหม่ทุกคร้ังท่ีกลบัมาใชง้าน และมีค าแนะน าพร้อมส าหรับการใชง้าน
เสมอ 
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ข้อมูลทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
- การส่ือสารภายในองค์กร การประชาสัมพนัธ์ของระบบ Marketing Compute ยงัไม่ทัว่ถึง เจา้หนา้ท่ีบาง

ท่านยงัไม่รู้จกั ไม่ทราบถึงประโยชน์ของระบบ  
- การเข้าใจยาก  ระบบ Marketing Compute การแสดงผลรายละเอียดกราฟขอ้มูลดอกเบ้ีย และช่วงของ

เงินงวดผอ่นช าระ ผูใ้ชดู้แลว้เขา้ใจยาก รวมถึงเมื่อลูกคา้ไดเ้ห็นขอ้มูลแลว้เกิดปัญหาในการท าความ
เขา้ใจเช่นเดียวกนั 

ข้อเสนอแนะในงานวจิัยด้านประโยชน์ในการใช้งาน 

องคก์รควรให้ความส าคญัดา้นคุณภาพขอ้มูลและการคน้หาขอ้มูลในการใชง้าน ระบบ Marketing Compute 
มีจุดประสงคเ์พ่ือการคน้หาขอ้มูลหน่วยงานท่ีมีการท าขอ้ตกลงกบัทางธนาคารฯ ขอ้มูลอตัราดอกเบ้ีย และการค านวณ
สินเช่ือ ดงันั้นองคก์รควรปรับปรุงขอ้มูลให้มีความทนัสมยัอยูเ่สมอ และพฒันาเมนูการใชง้าน เช่น เมนูท่ีใชง้านบ่อย 
ควรมีการวางอยู่ในต าแหน่งท่ีชัดเจนและสังเกตุเห็นได้ง่าย มีการจัดหมวดหมู่ขอ้มูลให้ง่ายแก่การสืบคน้ รวมถึง
ปรับปรุงระบบ เพ่ิมฟังกช์ัน่การใชง้านให้ เพียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้และปรับปรุงการแสดงผล เขา้ใจง่าย ไม่
ตอ้งใชค้วามพยายาม สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการน าเสนอต่อลูกคา้ไดท้นัที อีกทั้งในดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ ส่ือสารภายในองค์กรให้ทราบถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการใช้งาน ระบบ 
Marketing Compute ช่วยให้เกิด การปฏิบติังานท่ีเร็วข้ึน ง่ายข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึนดว้ย 

 

6.3 ข้อเสนอแนะภาพรวมในการแก้ไขปัญหา ในเชิงนโยบาย และการบริหารจัดการกับระบบ Marketing 
Compute 

จากผลการวิจยัเชิงปริมาณ  พบปัจจยัส าคญัท่ีสุดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบ  Marketing 
Compute มีทั้งหมด 2 ปัจจัยดังน้ี (1) ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) คือ ปัจจัยด้านภาพ (Visual 
Factos) (2) ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease Of Use) คือ การน าทาง (Navigation) และจากการสัมภาษณ์ขอ้มูล
เชิงลึกท าให้ไดพ้บปัญหาและสาเหตุเพ่ิมเติม คือ ดา้นคู่มือค าแนะน าในการใชง้าน, ดา้นการ Login เพ่ือเขา้ระบบ, ดา้น
การใชง้านยาก, ดา้นระยะเวลาการคงอยูใ่นระบบ, และดา้นการเขา้ใจยากเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้งานระบบ Marketing Compute ผูว้ิจัยจึงได้น าปัจจัยดังกล่าวมาจัดท าข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา ในเชิง
นโยบายไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ขั้นตอนที่ 1 ปัญหาท่ีสามารถไดรั้บการแกไ้ขก่อน โดยไม่กระทบต่อระบบ Marketing Compute และไม่
ตอ้งเสนอขออนุมติัเพ่ือด าเนินการ การประชาสัมพนัธ์ เพ่ือส่ือสารให้กบัพนักงานในองค์กรไดรู้้จกัระบบ Marketing 
Compute มากข้ึน ทราบถึงประโยชน์ในการใชง้าน จดัท าคู่มือการใชง้าน และองคก์รควรจดัให้มีทีมงานผูรั้บผิดชอบ
การปรับปรุงและการอพัเดทขอ้มูลในระบบให้ทนัต่อประกาศธนาคารฯ รวมถึงการคอยดูแลให้ค าแนะน าผูใ้ชง้าน  

2. ขั้นตอนที่ 2 ปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ข โดยกระทบต่อระบบ Marketing Compute ตอ้งมีการเสนอขออนุมติัเพ่ือ
ด าเนินการ การปรับปรุงฟังก์ชัน่ เมนูเพ่ิมเติมเขา้ในระบบ และการปรับปรุงการแสดงผลขอ้มูลหลงัประมวลผล ให้
รองรับกบัความตอ้งของผูใ้ชง้าน  
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3. ขั้นตอนที่ 3 ในระยะยาว โดยกระทบต่อระบบ Marketing Compute ตอ้งเสนอขออนุมติัเพ่ือด าเนินการ 
เม่ือระบบมีการปรับปรุงแกไ้ข ไดเ้หมาะสม มีความสมบูรณ์แลว้ เสนอแนะให้มีการพฒันาระบบจากเว็บไซต์ เป็น
แบบ Application เพ่ือให้รองรับกบัการใชง้าน กบัอุปกรณ์ท่ีพกพาสามารถใชง้านไดส้ะดวกยิง่ข้ึน  
 

6.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. งานวิจัยคร้ังน้ีเป็นเพียงงานวิจัยโดยการสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจ ของผูใ้ช้งานระบบ 

Marketing Compute ด้วยกลุ่มตัวอย่างสายงานนครหลวงเท่านั้ น เน่ืองจากเป็นระบบน าร่องอนุญาตให้ พนักงาน
สินเช่ือสายงานนครหลวงใช้งาน หากมีการวิจยัคร้ังต่อไปควรขยายกลุ่มตัวอย่างการเก็บข้อมูลในกลุ่มงานสาขา
ภูมิภาค เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนในการด าเนินการท างานวิจยั 

2. ควรศึกษาถึงปัจจยัของตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ  หลายตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์หรือมีอิทธิพลต่อตวัแปรตน้ อาทิ 
ทศันคติของผูใ้ชง้านระบบ แรงจูงใจ (Motivational Model) พฤติกรรมการใชง้าน (Habit) ปัจจยัอิทธิพลทางสังคม 
(Social Influence) เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่ผูใ้ชง้านเพ่ิมมากข้ึน 

3. ควรศึกษาถึงการพฒันาระบบ ให้รองรับกบัความหลากหลาย รองรับกบัความสะดวก ประโยชน์ของ
ผูใ้ชง้านระบบมากข้ึนในปัจจุบนั และเพ่ือรองรับกบัการใชง้านและให้บริการลูกคา้ในอนาคต 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธุรกรรมทาง

การเงินผ่านช่องทาง Mobile Application Banking (GHB ALL) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากแบบสอบถาม จ านวนทั้งส้ิน 200 ชุด และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(One-way ANOVA) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรม และดา้นคุณลกัษณะ
ของนวตักรรมกบัความพึงพอใจในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทาง GHB ALL ของผูใ้ชบ้ริการ และ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถดถอยเชิงพหุคูณ ส าหรับหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธุรกรรมทาง
การเงินผา่นช่องทาง GHB ALL ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.8 อายรุะหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 52.4 สถานภาพโสด
ร้อยละ 36.8 มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 47.6 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังานของรัฐวิสาหกิจ ร้อย
ละ 45.8 และมีรายไดโ้ดยเฉล่ียระหว่าง 25 ,001 - 35,000 บาท ร้อยละ 37.8 และพบว่าปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใช้
บริการ GHB ALL ของผูท่ี้มาใชบ้ริการท่ีท าธุรกรรมทางการเงินพ้ืนฐาน มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการผา่นช่องทาง 
GHB ALL แตกต่างจากการท าธุรกรรมการเงินดา้นการซ้ือขายสินคา้ผ่านออนไลน์ และการท างานหรือธุรกิจต่าง ๆ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงปัจจยัการยอมรับนวตักรรมท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการผา่นช่องทาง GHB 
ALL ของผูใ้ชบ้ริการ ในดา้นคุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (B = 0.195, p-value = 0.032) ความยุง่ยากซบัซอ้น 
(B = 0.154, p-value = 0.046) และคุณลกัษณะสามารถสังเกตได ้(B = 0.422, p-value < 0.001) มีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการผา่นช่องทาง GHB ALL ของผูใ้ชบ้ริการ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

ดังนั้ น การใช้บริการผ่านช่องทาง GHB ALL ต้องให้ความสะดวกสบายมากกว่าการรอคิวหน้าเคาเตอร์
ธนาคารโดยธนาคารควรจะส่งเสริมการพฒันาเร่ืองขอ้จ ากดัในการใชง้าน GHB ALL ให้สามารถใชง้านไดง่้ายดว้ย
อุปกรณ์และระบบปฏิบติัการท่ีหลากหลายประเภท หรือเพ่ิมช่องทางการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนการใชง้านเพ่ือเพ่ิม
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ความรู้และความพร้อมของผูใ้ช้บริการในการใช้งานจริงบน GHB ALL ซ่ึงจะท าให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงทุก
บริการ และยงัสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูใ้ชบ้ริการในการทดลองใชน้วตักรรมใหม่ๆ ให้เพ่ิมมากข้ึน 
ค าส าคญั:  ความพึงพอใจ, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, Mobile Application Banking (GHB ALL) 

 

ABSTRACT 
The objective of this study aimed to investigate the factors affecting the satisfaction of online financial 

transaction services via mobile application of Government Housing Bank (GHB ALL). Researchers collected data 
by using 200 questionnaires. Data was analyzed with independent t-test and one-way analysis of variance for finding 
out the relationship between demographic, behavior and innovative characteristics with the satisfaction of online 
financial transaction services via GHB ALL. The factors associated with satisfaction of online financial transaction 
services was evaluated using multiple linear regression analysis with significant level at 0.05. 

Results: Most of samples about 52.8% were female. About half of sample (52.4%) were aged between 31 
and 40 years. More than one-third of them (36.8%) were single. Nearly half of sample were graduated with bachelor 
degree and were civil servants or employees of state enterprises about 47 . 6% and 45 . 8% , respectively. Personal 
income of sample was ranged between 25 ,001 and 30 ,000 Baht about 37.8% of sample. Furthermore, the results 
indicated that the behavior factor of online services via GHB ALL was differ from financial transaction behavior for 
shopping online and for working or doing business (with p-value = 0.004 and 0.009, respectively). Innovative factor 
had significantly affected on the satisfaction of GHB ALL online services with B = 0 . 195  and p-value = 0 . 032). 
Considering factors of relative advantage, complexity and observed ability, all of them were positively associated 
with the satisfaction of GHB ALL online services (with B = 0.195; p-value = 0.032, B = 0.154; p-value = 0.046 and 
B = 0.154; p-value = 0.046, respectively).  

Therefore, online financial transaction services via mobile application of GHB make more convenience 
towards bank customers than the conventional services. Moreover bank managers should support and develop the 
online mobile application which is easy to use for every devices and every operation systems. The instructions for 
using online application should be provided in easy forms and many ways for increasing the knowledge and readiness 
of users in actual use on GHB ALL, which will allow users to access all services and make more confidence for users 
in experience of new innovations. 
Keywords:  Satisfaction, Government Housing Bank, Mobile Application Banking (GHB ALL) 
 
1. บทน า 

ในปัจจุบนัเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์เทคโนโลยีได้สร้างความ
เปล่ียนแปลงให้กบัรูปแบบของการติดต่อส่ือสาร การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ รูปแบบของการท าธุรกิจ รูปแบบของ
กระบวนการในการท างานของหน่วยงานหรือองค์กร รวมถึงรูปแบบในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนในสังคมท่ี
เปล่ียนไป ส่งผลท าให้ธุรกิจต่างๆต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์รูปแบบและกระกระบวนการตลอดจนช่องทางการ
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ให้บริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าทั้งในรูปแบบของสินคา้และบริการซ่ึงรวมถึงธุรกิจธนาคารด้วย 
ปัจจุบนัลูกคา้มีแนวโน้มของการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์มากข้ึนเน่ืองจากไดรั้บความสะดวก 
รวดเร็ว และสอดคล้องกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเร่งรีบของลูกค้าในปัจจุบนั  ตามรายงานสถิติการท าธุรกรรม
ทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย   
ตารางท่ี 1 สถิติการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นบริการ Mobile banking 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
PS_PT_009 : ธุรกรรมการช าระเงินผ่านบริการ Mobile banking และ Internet banking 1/ (หน่วย : ตามระบุ) 

ปรับปรุงล่าสุด : 30 พ.ย. 2561 14:31                                                                                               วนัที่เรียกขอ้มูล : 19 ธ.ค. 2561 16:36 
2561 มิ.ย. พ.ค. เม.ย. มี.ค. ก.พ. ม.ค. 

ธุรกรรมการช าระเงินผา่น internet banking      
1 จ านวนบญัชีลูกคา้ที่ใชบ้ริการ 2 23,125,388 22,441,654 21,958,420 21,556,193 21,036,412 20,657,240 
2 ปริมาณรายการ  22,525 20,787 18,500 16,574 14,527 15,021 
3 มูลค่ารายการ (พนัลา้นบาท) 2,187 2,164 1,976 2,099 1,939 2,053 
ธุรกรรมการช าระเงินผา่น mobile banking      
4 จ านวนบญัชีลูกคา้ที่ใชบ้ริการ 2 37,973,421 36,627,174 35,458,501 34,503,696 33,327,784 32,378,622 
5 ปริมาณรายการ  203,232 198,614 173,530 176,583 153,741 152,308 
6 มูลค่ารายการ (พนัลา้นบาท) 1,269 1,267 1,106 1,159 1,013 1,031 
ที่มา:ธนาคารแห่งประเทศไทย     

สถานการณ์การแข่งขนัของธุรกิจธนาคารหรือสถาบนัการเงินต่างๆ มีแนวโนม้การแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน 
และธนาคารหลายแห่งได้มีการพฒันานวตักรรม และยกระดับการบริการ เพ่ือให้องค์กรเป็นท่ีน่าเช่ือถือโดยน า
เทคโนโลยมีาช่วยในการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีความรวดเร็ว ลดความยุง่ยาก และลดตน้ทุน พฒันาระบบ
การให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ จากการเพ่ิมช่องทางการช าระเงินผ่าน Digital Platform  พฒันาระบบการช าระเงิน
แบบ Non Cash Payment และ Mobile Application ท่ีครอบคลุมบริการหลกัของธนาคารแบบครบวงจร เพ่ือให้ลูกคา้
ของธนาคารไดรั้บบริการท่ีสะดวก รวดเร็วข้ึน รวมถึงพฒันาระบบงานอ่ืนๆ ให้การด าเนินงานมีความยืดหยุน่ รองรับ
การเปล่ียนแปลง และการขยายตัวของธุรกิจและบริการรูปแบบใหม่ นอกจากน้ียงัส่งเสริมสภาพแวดลอ้มให้เกิด
นวตักรรมในองคก์ร เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการให้เป็นท่ียอมรับ และเป็นการสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ
ให้แก่ธนาคาร โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการด าเนินงานและพฒันาระบบการให้บริการท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้มากท่ีสุด ดงันั้นผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกรรม
ทางการเงินและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทาง Mobile Application 
Banking (GHB ALL) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพ่ือเป็นประโยชน์ท่ีธนาคารจะได้น าไปพฒันาและปรับปรุงระบบ 
กระบวนการและการบริการของธนาคาร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของธนาคารท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ
สูงสุดและน ามาซ่ึงความย ัง่ยนืทางธุรกิจสู่ธนาคาร  

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่น
ช่องทาง Mobile Application Banking (GHB ALL) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  
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2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน
การใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นช่องทาง Mobile Application Banking (GHB ALL) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัด้านคุณลกัษณะของนวตักรรมท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผา่นช่องทาง Mobile Application Banking (GHB ALL) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

แนวคดิและทฤษฎกีระบวนการยอมรับนวตักรรม 
Roger (2003) ไดก้ล่าวไวว้่า กระบวนการยอมรับนวตักรรม คือ การตดัสินใจท่ีจะน านวตักรรมนั้นไปใช้

อยา่งเต็มท่ีโดยคิดว่านวตักรรมนั้นเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดและมีประโยชน์มากกว่า ซ่ึงอาศยั คุณลกัษณะของนวตักรรมท่ีมีผล
ต่อการยอมรับ ดงันั้นสามารถแยกคุณลกัษณะได ้5 ประการ ดงัน้ี 

1)  คุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) คือ การรับรู้ว่านวตักรรม ดีกว่ามีประโยชน์
กว่าวิธีการปฏิบติัเดิม ๆ  เช่น สะดวกกว่า รวดเร็วกว่า มีผลตอบแทนท่ีดีกว่าอ่ืน ๆ  เป็นตน้ ในส่วนท่ีดีกว่าถา้เห็นว่ามี
ประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์ก็จะทาให้การยอมรับนวตักรรมมี แนวโนม้ในการยอมรับมากข้ึน 

2)  คุณลกัษณะท่ีเขา้กนัได ้(Compatibility) คือ การท่ีผูรั้บนวตักรรมรู้สึกหรือคิดว่าเขา้กนั ไดห้รือไปดว้ยกนั
ไดก้บัค่านิยมท่ีเป็นอยู่เดิมถา้นวตักรรมใดมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัความคิดเดิม ๆ ก็จะท าให้การยอมรับมีแนวโน้ม
สูงข้ึน จากประสบการณ์ในอดีตตลอดจนความตอ้งการของผูรั้บความคิดใหม่ ๆ การเขา้กนัไดข้องนวตักรรมกบัส่ิง
ต่าง ๆ ท าให้ผูย้อมรับรู้สึกมัน่ใจและไม่ตอ้งเส่ียงภยัมาก ท าให้เกิดความรู้สึกท่ีมีความหมายมากข้ึน 

3)  คุณลกัษณะความยุ่งยากซบัซ้อน (Complexity) ถา้นวตักรรมท่ีน ามาใชมี้ความยุ่งยาก สลบัซับซ้อนมาก 
การยอมรับก็จะน้อยลงโดยเฉพาะถา้บุคลากรท่ีน านวตักรรมเหล่านั้ นมาใชมี้ความยุ่งยากก็ยิ่งท  าให้เกิดการต่อต้าน 
ดงันั้นการน านวตักรรมมาใชจึ้งมีความสัมพนัธ์ในทางตรงกนั ขา้มกบัการยอมรับ ถา้นวตักรรมมีความซับซ้อนมาก
อตัราการยอมรับจะลดลง แต่ถา้นวตักรรมมีความซบัซอ้นนอ้ยอตัราการยอมรับก็จะเพ่ิมข้ึนตรงกนัขา้ม 

4)  คุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้(Trainability) โดยการน าเอานวตักรรมส่วนยอ่ยๆ ไปทดลองใชโ้ดยใช้
ระยะเวลาไม่มากนกั ซ่ึงอาจจะแบ่งเป็นส่วนเล็กเม่ือน าไปทดลองและประสบความส าเร็จตามท่ีตอ้งการก็จะท าให้เกิด
การยอมรับมากข้ึนในนวตักรรมนั้นๆ 

5)  คุณลกัษณะสามารถสังเกตได ้(Observability) คือ ผลของนวตักรรมเป็นส่ิงท่ีมองเห็นได ้หมายความว่า
ถา้นวตักรรมท าให้เกิดการมองเห็นไดก้็จะท าให้การยอมรับมีน ้ าหนกัมากข้ึน ซ่ึงอาจมองไม่ถึงดา้นรูปธรรมในท่ีน้ี 

ถ้าการยอมรับว่าเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนทางจิตใจภายในบุคคล เร่ิมจากได้ยินในเร่ืองวิทยาการนั้นๆ 
จนกระทัง่ยอมรับน าไปใชใ้นท่ีสุด ซ่ึงกระบวนน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบักระบวนการเรียนรู้และการตดัสินใจ โดยไดแ้บ่ง
กระบวนการยอมรับออกเป็น 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

การยอมรับว่าเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนทางจิตใจภายในบุคคล เร่ิมจากได้ยินในเร่ืองวิทยาการนั้ นๆ 
จนกระทัง่ยอมรับน าไปใชใ้นท่ีสุด ซ่ึงกระบวนน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบักระบวนการเรียนรู้และการตดัสินใจ โดยไดแ้บ่ง
กระบวนการยอมรับออกเป็น 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ขั้นรับรู้(Awareness Stage) เป็นขั้นเร่ิมแรกท่ีไดรั้บรู้เก่ียวกับส่ิงใหม่ๆ (นวตักรรม) ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
กิจกรรมของบุคคลนั้นๆ แต่ยงัไดรั้บข่าวสารไม่ครบถว้น 

ขั้นท่ี 2 ขั้นสนใจ (Interest Stage) เป็นขั้นท่ีเร่ิมมีความสนใจแสวงหารายละเอียดเก่ียวกับวิทยาการใหม่ๆ 
เพ่ิมเติมพฤติกรรมน้ีเป็นไปในลกัษณะท่ีตั้งใจแน่ชดั และใชก้ระบวนการคิดมากกว่าขั้นแรก ซ่ึงในขั้นน้ีจะท าให้ไดรั้บ
ความรู้เก่ียวกบัส่ิงใหม่มากข้ึน 
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ขั้นท่ี 3 ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) เป็นขั้นท่ีจะไตร่ตรองว่าจะลองใชว้ิธีการหรือหาวิทยาการใหม่ๆ 
ดว้ยการเปรียบเทียบระหว่างขอ้ดีและขอ้เสียจากค าแนะน าของข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือประกอบการตดัสินใจ 

ขั้นท่ี 4 ขั้นทดลอง (Trial Stage) เป็นขั้นท่ีทดลองใช้นวตักรรมใหม่ๆ ซ่ึงเป็นการทดลองดู เพ่ือจะได้ดู
ผลลพัธ์ 

ขั้นท่ี 5 ขั้นตอนการยอมรับ (Adoption Stage) เป็นขั้นท่ีบุคคลยอมรับนวตักรรมใหม่ๆ นั้ น ไปใช้ในการ
ปฏิบติักิจกรรมของตนอยา่งเต็มท่ีหลงัจากท่ีไดท้ดลองปฏิบติัและเป็นประโยชน์ในส่ิงนั้นแลว้ 

จากแนวคิดกระบวนการยอมรับนวตักรรมจะเป็นกรอบและแนวคิดในการศึกษาในประเด็นคุณลกัษณะของ
การยอมรับนวตักรรมท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ ไดแ้ก่  คุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ, คุณลกัษณะท่ีเขา้กนัได ้
(Compatibility),คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity),คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trainability) ,
คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ช่องทาง Mobile Application Banking(GHB ALL) 

 

 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
งานวิจัยน้ีการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่ม

ลูกค้ารายย่อยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผูว้ิจัยมีขั้นตอนเลือกกลุ่มตัวอย่างการสุ่มแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามให้กับลูกคา้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  จ  านวน 382 คน อา้งอิงจากตาราง
ส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ท่ีค่าความคลาดเคล่ือน (Margin of error )ในระดับ ± 5 และระดับความ
เช่ือมัน่ (Confidence Level ) เท่ากบั 95% แต่การศึกษาคร้ังน้ีมีระยะเวลาการเก็บขอ้มูลท่ีจ  ากดั ดงันั้นกลุ่มตวัอย่างท่ี
ตอ้งใชใ้นการศึกษาทั้งหมด จึงมีจ  านวน 200 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
ในการศึกษาวิจยัน้ีไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการท าวิจยั และเพ่ือให้เคร่ืองมือท่ีใชมี้ความเท่ียงตรง 

(validity) และความน่าเช่ือถือ จึงไดท้  าการทดสอบเคร่ืองมือดงัน้ี 
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1. การทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยน าแบบสอบถามไปให้ผูเ้ ช่ียวชาญและ
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถหรือมีความเช่ียวชาญ ดา้นพฤติกรรม ดา้นการยอมรับนวตักรรม และดา้นความ
พึงพอใจในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทาง Mobile Application Banking (GHB ALL) จ านวน 3 ท่าน 
เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้ 

2. การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยแบบสอบถามท่ีไดท้  าการปรับปรุงแกไ้ข พฒันาเคร่ืองมือให้
ครบถว้นตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั และน าแบบสอบถามไปท าการทดลองใช ้(Try  out) กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ
ธนาคาร จ านวน 30 คน จากนั้นน าแบบสอบถามมาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’ coefficient alpha) น ามาวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยรวมท่ีได้คือ 0.896 แสดงว่า
แบบสอบถามท่ีใช้ในการทดสอบมีความน่าเช่ือถือ (Nunnally, 1978) จากนั้ นจึงน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูล
ภาคสนาม จ านวน 200 ชุดโดยด าเนินการเก็บข้อมูลตั้ งแต่กุมภาพันธ์ 2562 ถึงเดือนเมษายน 2562 และได้รับ
แบบสอบถามท่ีตอบค าถามครบถว้นสมบูรณ์ทั้งส้ิน 185 ชุด 

การวเิคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชเ้พ่ือบรรยายเก่ียวกบั ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม โดยอธิบายรูปแบบสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (InferentialStatistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
(Hypothesis Testing) ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ด้านพฤติกรรม และด้าน
คุณลักษณะของนวตักรรมท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทาง Mobile 
Application Banking (GHB ALL) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดว้ยสถิติ Independent t-test เพ่ือเปรียบเทียบระหว่าง 
2 ตวัแปรท่ีเป็นอิสระกนั และใช ้One-Way ANOVA เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปรมากกว่า 2 ตวั 

2. การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการส่งผลต่อกนัระหว่างตวัแปรอิสระหลายตัว 
ของด้านคุณลักษณะของนวตักรรมกับความพึงพอใจในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทาง Mobile 
Application Banking (GHB ALL) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สถิติท่ีใชคื้อ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression) เม่ือผูว้ิจยัไดร้วบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามแลว้ผูว้ิจยัจะน าแบบสอบถามมาลง
รหัสและถ่ายทอดลงในแบบฟอร์ม (Coding Form) เพ่ือให้สามารถประมวลผลในโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 

4. ผลการวจิัย 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 52.8 มีอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.4 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 36.8 การศึกษา
อยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 47.6 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังานของรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 45.8 มี
รายไดร้ะหว่าง 25,001 - 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.8 ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม 
พบว่า ระยะเวลาในการใชง้าน Mobile Application Banking ส่วนใหญ่ใชง้าน 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ ร้อยละ 57.8 มีความถ่ี
ในการใชง้าน Mobile Application Banking 1-15 นาทีต่อสัปดาห์ ร้อยละ 63.8 และท าธุรกรรมทางการเงินพ้ืนฐานมาก
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ท่ีสุด ร้อยละ 57.8 โดยมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรับนวตักรรมการใชบ้ริการ Mobile Application Banking 
(GHB ALL) โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 

 

ผลการทดสอบสมุมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการผ่านช่องทาง Mobile 
Application Banking (GHB ALL) 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการผา่นช่องทาง Mobile Application Banking (GHB ALL) ของเพศชายและเพศหญิง (t= 1.585, P-value = 0.115) 
กลุ่มอาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดข้องผูท่ี้มาใชบ้ริการ Mobile Application Banking (GHB ALL) มีความพึง
พอใจในการใชบ้ริการผา่นช่องทาง Mobile Application Banking ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P-
value < 0.05 ในขณะท่ี สถานภาพ (F = 1.038, p-value <0.001 ของผูท่ี้มาใชบ้ริการ มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
ผา่นช่องทาง Mobile Application Banking (GHB ALL) แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P-value < 0.05 
และเม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่ ดว้ยวิธี Fisher’s LSD พบว่า ผูท่ี้มาใชบ้ริการท่ีมีโสด มีความพึงพอใจในการใช้
บริการผ่านช่องทาง Mobile Application Banking (GHB ALL) แตกต่างจากสถานภาพสมรส และหมา้ยหรือหยา่ร้าง 
(p-value < 0.001) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ P-value < 0.05 ตามตารางท่ี 3 

   

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างในระดบัความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการผา่น
ช่องทาง Mobile Application Banking (GHB ALL) จ  าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ t F p-value 
1) เพศ ชาย/หญิง 1.585 - 0.115 
2) อาย ุ ระหว่างกลุ่ม - 0.608 0.064 
3) สถานภาพ ระหว่างกลุ่ม - 1.038 0.000* 
4) ระดบัการศึกษา ระหว่างกลุ่ม - 1.355 0.054 
5) อาชีพ ระหว่างกลุ่ม - 4.695 0.126 
6) รายไดต่้อเดือน ระหว่างกลุ่ม - 1.584 0.195 
* มีนยัส าคญัทางสถิติ p-value < 0.05     

 

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ดว้ย Fisher’s LSD ในระดบัความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อความพึง
พอใจในการใชบ้ริการผา่นช่องทาง Mobile Application Banking จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
p-value 

1 2 3 

1) โสด 1.000 0.000* 0.000* 
2) สมรส  1.000 0.031* 
3) หมา้ย/หยา่ร้าง     1.000 
* The mean difference is significant at the 0.05 level.    
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สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยพฤติกรรมการใช้บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการผ่านช่องทาง 
Mobile Application Banking (GHB ALL) 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการผ่านช่องทาง Mobile Application Banking (GHB ALL) ของระยะเวลาในการใชง้าน (F= 2.664, P-value = 
0.173) และความถ่ีในการใชง้าน (F= 2.343, P-value = 0.075) ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P-value 
< 0.05 ในขณะท่ีลกัษณะการใชง้าน ประเภทของธุรกรรม (F = 6.217, p-value = 0.017 ของผูท่ี้มาใชบ้ริการ Mobile 
Application Banking (GHB ALL) มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการผ่านช่องทาง Mobile Application Banking (GHB 
ALL) แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P-value < 0.05  

เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่ ดว้ยวิธี Fisher’s LSD พบว่า ผูท่ี้มาใชบ้ริการ Mobile Application Banking 
(GHB ALL) ท่ีท  าธุรกรรมทางการเงินพ้ืนฐาน มีความพึงพอใจในการใช้บริการผ่านช่องทาง Mobile Application 
Banking (GHB ALL) แตกต่างจากการท าธุรกรรมการเงินท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ผา่นออนไลน์ (p-value = 0.004) 
และท าธุรกรรมการเงินท่ีเก่ียวกบัการท างานและธุรกิจต่าง ๆ (p-value = 0.009) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ P-value < 
0.05  ตามตารางท่ี 5 

 
ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างในระดบัความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการผ่าน
ช่องทาง Mobile Application Banking (GHB ALL) จ าแนกตามพฤติกรรมการใชบ้ริการ  

ด้านพฤตกิรรมการใช้งาน F p-value 
1) ระยะเวลาในการใชง้าน ระหว่างกลุ่ม 2.664 0.173 
2) ความถ่ีในการใชง้าน ระหว่างกลุ่ม 2.343 0.075 
3) ลกัษณะการใชง้าน ประเภทของธุรกรรม  ระหว่างกลุ่ม 6.217 0.017* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติ p-value<0.05    
 

ตารางท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ดว้ย Fisher’s LSD ในระดบัความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อความพึง
พอใจในการใชบ้ริการผา่นช่องทาง Mobile Application Banking จ าแนกตามลกัษณะการใชง้าน  

ลกัษณะการใช้งาน ประเภทของธุรกรรม 
p-value 

1 2 3 

1) ท าธุรกรรมทางการเงินพ้ืนฐาน 1.000 0.004* 0.009* 
2) ท าธุรกรรมการเงินท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ผา่นออนไลน์  1.000 0.529 
3) ท าธุรกรรมการเงินท่ีเก่ียวกบัการท างานและธุรกิจต่าง ๆ     1.000 
* The mean difference is significant at the 0.05 level.    

 

สมมติฐานท่ี 3 คุณลกัษณะการยอมรับนวตักรรมมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการผ่านช่องทาง 
Mobile Application Banking (GHB ALL) 
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การวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
ผลการศึกษาตามตารางท่ี 6 แสดงให้เห็นว่า อิทธิพลการยอมรับนวตักรรมส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการผ่านช่องทาง Mobile Application Banking(GHB ALL) ของผู ้ใช้บริการ ในคุณลักษณะประโยชน์ เ ชิง
เปรียบเทียบ (B = 0.195, p-value = 0.032) ความยุง่ยากซบัซอ้น (B = 0.154, p-value = 0.046) และคุณลกัษณะสามารถ
สังเกตได ้(B = 0.422, p-value < 0.001) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการผา่นช่องทาง Mobile 
Application Banking(GHB ALL) ของผูใ้ช้บริการ Mobile Application Banking มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ในขณะท่ี คุณลกัษณะท่ีเขา้กนัได ้(Compatibility) (B = 0.088, p-value = 0.257) และคุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้
(B = 0.120, p-value = 0.104) มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับความพึงพอใจในการใช้บริการผ่านช่องทาง Mobile 
Application Banking (GHB ALL) ของผูใ้ชบ้ริการ อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ี คุณลกัษณะท่ี
เขา้กนัได ้(Compatibility) (B = 0.088, p-value = 0.257) และคุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้(B = 0.120, p-value = 
0.104) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในการใช้บริการผ่านช่องทาง Mobile Application Banking (GHB 
ALL) ของผูใ้ชบ้ริการ อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีส่งผลกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการผา่นช่องทาง Mobile Application Banking (GHB 
ALL) ของตวัแปรดา้นการยอมรับนวตักรรมเขา้สู่สมการพยากรณ์ดว้ยสถิติ Multiple Regression โดยวิธีการน าเขา้และ
ออกสมการทีละตัวแบบ Stepwise เพ่ือสร้างโมลเดลการพยากรณ์พบว่า ตัวแปรด้านการยอมรับนวตักรรม ไดแ้ก่ 
คุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ คุณลกัษณะท่ีเขา้กนัได ้คุณลกัษณะความยุ่งยากซบัซ้อน คุณลกัษณะสามารถ
ทดลองใชไ้ด ้และคุณลกัษณะสามารถสังเกตได ้สามารถอธิบายความพึงพอใจในการใชบ้ริการผ่านช่องทาง Mobile 
Application Banking(GHB ALL) ของผูใ้ชบ้ริการ Mobile Application Banking (GHB ALL) ไดร้้อยละ 70 เม่ือปรับแก้
ดว้ยค่าค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณ สามารถอธิบายความพึงพอใจในการใชบ้ริการผา่นช่องทาง Mobile Application Banking 
(GHB ALL) ของผูใ้ชบ้ริการ Mobile Application Banking ไดร้้อยละ 69 
 

ตารางท่ี 6 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) คุณลกัษณะการยอมรับนวตักรรม
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการผา่นช่องทาง Mobile Application Banking (GHB ALL) 

ความพึงพอใจในการใช้บริการ 
 Mobile Application Banking  

B t p-value 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี (Constant) 4.771 5.450 0.000   
ปัจจัยคุณลกัษณะของนวตักรรม      

 1) ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ  0.195 2.162 0.032* 0.311 3.220 
 2) เขา้กนัได ้ 0.088 1.137 0.257 0.311 3.220 
 3) ความยุง่ยากซบัซอ้น  0.154 2.005 0.046* 0.284 3.520 
 4) สามารถทดลองใชไ้ด ้ 0.120 1.632 0.104 0.302 3.312 

  5) สามารถสังเกตได ้ 0.422 5.718 0.000* 0.325 3.079 
R Square = 0.701     Adjusted R Square = 0.692 

* มีนยัส าคญัทางสถิติ p-value <0.05      
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 5. การอภปิรายผล 
สมมตฐิานที ่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการผา่นช่องทาง Mobile 

Application Banking (GHB ALL) มีดงัน้ี 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการผ่านช่องทาง Mobile Application 

Banking (GHB ALL) ของเพศชาย เพศหญิง กลุ่มอายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดข้องผูท่ี้มาใชบ้ริการ Mobile 
Application Banking (GHB ALL) มีความพึงพอใจในการใช้บริการผ่านช่องทาง Mobile Application Banking ไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ในขณะท่ีผูท่ี้มาใชบ้ริการท่ีมีโสด มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการผา่นช่องทาง 
Mobile Application Banking (GHB ALL) แตกต่างจากสถานภาพสมรส และหมา้ยหรือหย่าร้าง อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ P-value < 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของ สิทธิณัฐ บวัขจร (2556) ท่ีศึกษาเร่ืองลักษณะของบุคคลและ
นวัตกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการไอโอเอสของผู ้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่า อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชั่นบน
ระบบปฏิบติัการไอโอเอส อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เทอดรัฐ แววศกัด์ิ (2556) ท่ี
ศึกษาเร่ืองการยอมรับนวตักรรมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือแอพพลิเคชัน่ ส าหรับสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรสแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแอพพลิเคชัน่
ดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือแอพพลิเคชัน่แตกต่างจากสถานภาพโสด  

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัพฤติกรรมการใชบ้ริการผ่าน Mobile Application Banking (GHB ALL) มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการผา่นช่องทาง Mobile Application Banking (GHB ALL) มีดงัน้ี 

ปัจจยัพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการผ่านช่องทาง Mobile Application 
Banking (GHB ALL) ของระยะเวลาในการใชง้าน และความถ่ีในการใชง้าน ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั P-value < 0.05 ในขณะท่ีผูท่ี้มาใชบ้ริการ Mobile Application Banking (GHB ALL) ท่ีท  าธุรกรรมทางการเงิน
พ้ืนฐาน มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการผา่นช่องทาง Mobile Application Banking (GHB ALL) แตกต่างจากการท า
ธุรกรรมการเงินท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ผ่านออนไลน์ (p-value = 0.004) และท าธุรกรรมการเงินท่ีเก่ียวกบัการ
ท างานและธุรกิจต่าง ๆ (p-value = 0.009) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ทวีพงศ ์ สู่สวสัด์ิ 
(2559) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของการให้บริการ Mobile banking ของธนาคารออมสิน (MYMO) 
และ ธนาคารกสกิ รไทย (K-PLUS) ในจงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของการให้บริการ 
Mobile banking คือ ความคาดหวงัต่อบริการ และมุมมองต่อคุณภาพบริการ จะส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของ
การบริการตามการลกัษณะการใชง้าน และประเภทของธุรกรรม  

สมมติฐานที่ 3 คุณลกัษณะการยอมรับนวตักรรมมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการผ่านช่องทาง 
Mobile Application Banking(GHB ALL) มีดงัน้ี 

การยอมรับนวตักรรมส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการผ่านช่องทาง Mobile Application Banking 
(GHB ALL) ของผูใ้ชบ้ริการ ดา้นคุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ความยุง่ยากซบัซอ้น  และคุณลกัษณะสามารถ
สังเกตได ้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการผ่านช่องทาง Mobile Application Banking(GHB 
ALL) ของผูใ้ชบ้ริการ Mobile Application Banking มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ี คุณลกัษณะท่ีเขา้กนั
ได ้(Compatibility) และคุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
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ผ่านช่องทาง Mobile Application Banking(GHB ALL) ของผูใ้ช้บริการ อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Al–Jabri และ Sohail (2012) ท่ีศึกษาเร่ือง การใชบ้ริการธนาคารผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี:
การประยกุตใ์ชท้ฤษฏีการแพร่กระจายนวตักรรม (Mobile Banking Adoption: Application of Diffusion of Innovation 
Theory) ซึงพบว่า ดา้นประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบ ดา้นความเขา้กนัได ้ดา้นสังเกตได ้และดา้นการยอมรับความเส่ียง
มีอิทธิผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการธนาคารผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีตรงกนัขา้มกบัดา้นความสามารถในการน าไป
ทดลองใช้และด้านความซับซ้อนไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจการใช้บริการธนาคารผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีผล
การศึกษาคร้ังน้ีจะมีผลกระทบในทางปฏิบติัส าหรับอุตสาหกรรมการธนาคารในซาอุดิอาระเบีย 

 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษา ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของนวตักรรมและปัจจยัดา้นพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นช่องทาง Mobile Application Banking (GHB ALL) พบว่า ลูกคา้มีระดบัความพึงพอใจใน
การใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นช่องทาง Mobile Application Banking (GHB ALL)โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 
จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของนวตักรรมมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการผา่น

ช่องทาง Mobile Application Banking(GHB ALL) ของผู ้ใช้บริการ โดยตัวแปรด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิง
เปรียบเทียบ ความยุ่งยากซบัซ้อน และคุณลกัษณะสามารถสังเกตไดน้ั้นมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทาง Mobile Application Banking(GHB ALL) โดยท่ีคุณลกัษณะสามารถสังเกตไดเ้ป็น
ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัมากท่ีสุด และพบว่า ระดบัความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ Mobile 
Application Banking (GHB ALL) อยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 แต่เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า โดยรวม
แลว้ความพึงพอใจกบัการใชบ้ริการ Mobile Application Banking (GHB ALL) ของผูใ้ชบ้ริการนั้นมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด
(3.91) ดงันั้น หากจะท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการในทางธุรกิจธนาคารควรจะส่งเสริมปัจจยัทั้ง 3 
ดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้เพ่ือเพ่ิมระดบัความพึงพอใจให้มากข้ึน ซ่ึงผู้ศึกษามข้ีอเสนอแนะดังนี ้

1. ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ธนาคารตอ้งมีการพฒันาการให้บริการท่ีหลากหลายมากข้ึน 
โดยเพ่ิมรูปแบบการให้บริการเพ่ิมจากการให้บริการด้านธุรกรรมการการเงินทัว่ไป เช่น ลูกค้าสามารถเรียกดู
ผลิตภณัฑ์ดา้นสินเช่ือ/เงินฝาก/ทรัพยสิ์นรอการขาย(NPA)และส่งค าร้องขอกู้ตลอดจนการติดตามผลการยื่นกู ้ผ่าน 
Mobile Application Banking (GHB ALL) เ รียกดู Statement ,การจองคิว , การเรียกดูใบเสร็จ ตลอดจนข่าวสาร
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมและสิทธิพิเศษต่างๆของธนาคาร โดยสร้างรูปแบบการบริการ Mobile Application Banking 
(GHB ALL) ท่ีท  าให้ลูกคา้รู้สึกเหมือนมีธนาคารอยูด่ว้ยทุกที ทุกเวลา ไดรั้บการบริการท่ีสะดวก รวดเร็วและปลอดภยั  

2. ด้านความยุ่งยากซับซ้อน ธนาคารตอ้งพฒันาฟังค์ชนัการใชง้าน Application ให้สามารถใชง้านง่ายไม่
ซับซ้อน ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนสมคัรใชบ้ริการ การใชง้านบริการภายใน Mobile Application Banking (GHB 
ALL) ตลอดจนขอ้จ ากดัในการใชง้าน เช่น เวอร์ชัน่หรือประเภทของระบบปฏิบติัการ ขั้นตอนการยืนยนัตวัตน หาก
สามารถลดความยุ่งยากซับซ้อนในการเรียนรู้การเขา้ใชบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการไดรั้บความสะดวกรวดเร็วในการใช้
บริการ ก็จะท าให้เกิดความพึงพอใจท่ีมากข้ึน 
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3. ด้านคุณลกัษณะสามารถสังเกตได้  ใน Mobile Application Banking (GHB ALL) รายการหรือตวัเลือกใน
การใชบ้ริการต่างๆ ตอ้งสวยงาม มีรูปแบบท่ีส่ือถึงประเภทการบริการท่ีชดัเจนเพ่ือการใชง้านไดง่้ายและดึงดูดความ
สนใจของผูใ้ชบ้ริการ พฒันาขอ้จ ากดัของการให้บริการเร่ืองเวลาการให้บริการท าให้สามารถใชบ้ริการได ้24 ชัว่โมง 
เพ่ิมตอบสนองความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการท่ีสามารถท าไดทุ้กท่ีทุกเวลา สะดวก รวดเร็วประหยดัเวลา ไม่ตอ้งรอต่อ
แถวเพ่ือเข้ารับการบริการ ท าให้ประหยดังบเดินทางและค่าธรรมเนียมการใช้บ ริการ และยงัสามารถเห็นการ
เคล่ือนไหวของธุรกรรมผา่น Mobile Application Banking (GHB ALL) ไดท้นัที 

ในขณะท่ี คุณลักษณะที่เข้ากันได้ และคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ ไม่พบว่า มีอิทธิพลการยอมรับ
นวัตกรรมส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการผ่านช่องทาง Mobile Application Banking (GHB ALL) ของ
ผูใ้ชบ้ริการ จากการศึกษา พบว่า คุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้โดยรวมมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรับ
นวตักรรมการใชบ้ริการ Mobile Application Banking อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97   โดยมีระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกับความรู้และมีอุปกรณ์ (มือถือ)ท่ีพร้อมในการท าธุรกรรมผ่าน Mobile Application Banking ของ
ผูใ้ชบ้ริการมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (3.89)  เม่ือพิจารณาเร่ืองความพร้อมของอุปกรณ์(มือถือ)พบว่า กลุ่มผูใ้ชบ้ริการส่วน
ใหญ่มีรายไดร้ะหว่าง 25,001 - 35,000 บาท ส าหรับอุปกรณ์ (มือถือ) ท่ีใชก้ารในใชง้านถือว่ามีราคาสูงเมื่อเปรียบเทียบ
กบัรายไดข้องผูใ้ชบ้ริการ และส่วนใหญ่อายรุะหว่าง 31 - 40 ปี ซ่ึงอาจเป็นอีกปัจจยัท่ีท  าให้ระดบัความคิดเห็นมีค่านอ้ย 
และคุณลักษณะท่ีเข้ากันได้ โดยรวมมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการยอมรับนวัตกรรมการใช้บริการ Mobile 
Application Banking (GHB ALL)อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 ซ่ึงมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ชอบทดลองใชน้วตักรรมใหม่ๆมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด (4.08) ทั้งน้ี ธนาคารตอ้งมีการพฒันาเร่ืองขอ้จ ากดัในการใชง้าน 
Mobile Application Banking (GHB ALL) ให้สามารถใชง้านไดง่้ายดว้ยอุปกรณ์และระบบปฏิบติัการท่ีหลากหลาย
ประเภทซ่ึงท าให้ผูใ้ช้บริการสามารถมีความพร้อมของอุปกรณ์และเข้าถึงบริการไดง่้าย และควรเพ่ิมช่องทางให้
สามารถทดลองใชง้าน Mobile Application Banking หรือเพ่ิมช่องทางการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนการใชง้านเพ่ือเพ่ิม
ความรู้และความพร้อมของผูใ้ช้บริการในการใช้งานจริงบน Mobile Application Banking ซ่ึงจะท าให้ผูใ้ช้บริการ
สามารถเขา้ถึงทุกบริการ และสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูใ้ชบ้ริการในการทดลองใชน้วตักรรมใหม่  ๆให้เพ่ิมมากข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเฉพาะเจาะจงถึงประเด็นปัญหาการใชบ้ริการผ่านช่องทาง Mobile Application Banking 

(GHB ALL) ของผูป้ระกอบการ เพ่ือทราบถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการ Mobile Application 
Banking (GHB ALL) ว่ามีประเด็นอยา่งไรบา้ง เพ่ือให้ไดข้อ้มูลยอ้นกลบัส าหรับแนวทางการพฒันาคุณภาพให้บริการ 
Mobile Application Banking (GHB ALL) เป็นท่ียอมรับของลูกคา้เพ่ิมมากข้ึน 

2. ควรศึกษาการคาดหวงัของผูใ้ช้บริการของ Mobile Application Banking (GHB ALL) เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริการสูงสุด และเพ่ือเป็นการประเมินกลยทุธ์ท่ีถูกน ามาใชน้ ามาปรับปรุงเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนั และเปรียบเทียบปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการผา่นช่องทาง Mobile Application Banking (GHB 
ALL) เพ่ือหาผลลพัธ์ท่ีไดข้อ้แตกต่าง และเปรียบเทียบส าหรับวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดในภาวะท่ีมีการแข่งขันสูง
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1059 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

กติตกิรรมประกาศ   
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีส าเร็จดว้ยความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายท่าน ผูศึ้กษาใคร่ขอขอบพระคุณ ดร.ฐิติกานต ์

สัจจะบุตร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พนิตา สุรชยักุลวฒันา  ท่ีไดใ้ห้
ความรู้ค าแนะน าตรวจทาน และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ รวมถึงแนะแนวทางการท าวิจยัฉบบัน้ีน้ีมีความสมบูรณ์ และ
ท่ีส าคญัขอขอบคุณคณะผูบ้ริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีเล็งคุณค่าของการพฒันาบุคลากรท าให้มีโอกาสไดศึ้กษา
และท างานวิจยัในคร้ังน้ี 
 

เอกสารอ้างองิ 
ทวีพงศ ์ลู่สวสัด์ิ. (2559). ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของการให้บริการ Mobile Banking ของธนาคารออมสินและ

ธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดัเพชรบุรี. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยักรุงเทพ). 
เทอดรัฐ แววศกัด์ิ. (2554). การยอมรับนวตักรรมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือแอพพลิเคชัน่สาหรับสมาร์ทโฟน 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ). 
วิยะดา ไทยเกิด. (2557). ลกัษณะการยอมรับนวตักรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจจองท่ีพกัออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการ 

และความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการจองท่ีพกัออนไลน์. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยักรุงเทพ). 
ศูนยข์อ้มูลธนาคารแห่งประเทศไทย. (2561). แนวโนม้สถานการณ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2561 - 2562. 

[ออนไลน์]. 15 พฤศจิกายน 2561. สืบคน้จาก: https://www.bot.or.th/StatisticMainList 
สิทธิณฐั บวัขจร. (2556). ลกัษณะของบุคคลและนวตักรรมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่บนระบบ

ปฏิบติั การไอโอเอสของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ). 
Al J. and Sohail S. (2012). Mobile Banking Adoption: Application of Diffusion of Innovation Theory. Journal of 

Electronic Commerce Research, 13(4), 34-52. 
Nunnally, J.C. (1973). Psychometric Theory. 2nded. New York: Harper & Row. 
 
 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1060 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 

การบริหารจัดการของหลักสูตรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

Course Management Affecting the Satisfaction of Students at 
the Rangsit International University 

ปาริชาต รอดประเสริฐ1 และ เฉลิมพร เย็นเยือก2 
1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, Parichat.r@rsu.ac.th 

2อาจารยป์ระจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, dr.yingying.nida@gmail.com 

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัเร่ือง “การบริหารจดัการของหลกัสูตรท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาหลกัสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลยัรังสิต” การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของนักศึกษาท่ีส่งผลต่อความ 
พึงพอใจการบริหารจดัการหลกัสูตรนานาชาติมหาวิทยาลยัรังสิต 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัการบริหารจดัการมีความสัมพนัธ์
กับความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนักศึกษาหลักสูตร
นานาชาติมหาวิทยาลยัรังสิต  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาหลกัสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต จ านวน 259  เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6 มีอายุอยู่
ในช่วง 21 - 25 ปี จ  านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 ส่วน
ใหญ่ศึกษาอยูท่ี่ระดบัชั้นปีท่ี 1 จ  านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 และเป็นนกัศึกษาปกติ จ  านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 
78.1 มากท่ีสุด  ผลการวิจยัพบว่า 1) นักศึกษามีความพอใจต่อการบริหารจดัการ ดา้นวิชาการ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้น
อาจารยผ์ูบ้ริการและเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานสนับสนุน ดา้นสภาพแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัพึงพอใจมากทุกดา้น 2) ปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นเพศ อาย ุสาขาวิชา ระดบัชั้นปี และประเภทการศึกษาของนกัศึกษาแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจการ
จดัการการศึกษาไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 3) ปัจจยัการบริหารจดัการดา้นวิชาการ ดา้น
อาจารยผ์ูส้อน ดา้นบริการและเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานสนบัสนุน และดา้นสภาพแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์กบัพึงพอใจการ
จดัการการศึกษาทุกดา้น 
ค าส าคญั: หลกัสูตรนานาชาติ,  ความพึงพอใจการบริหารจดัการ, ปัจจยัดา้นบริหารจดัการ 

 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to study Course Management Affecting the Satisfaction of Students at 

the International University of Rangsit. The objectives of this research were 1) to study the personal factors of students 
affecting the satisfied the management of the Rangsit University International Program 2) to study the management 
factors related to the satisfaction of the international program students. The sample group used in this study were  259 
of Rangsit University International Program students.   The research instruments were questionnaire. The majority of 
students were female, 131 persons, accounting for 50.6 percent, aged between 21-25 years, 126 persons, representing 
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48.6 percent. International business, 82 people, accounting for 31.7 percent, mostly studying at the first year level, 
80  people, accounting for 30 . 9  percent, and 203  normal students Which is the most 78 . 1  percent. The result of 
research were 1 )  Students were satisfied with the academic management factors in terms  academic, instructors, 
service providers and support staffs, and  environment at strongly satisfaction level in all aspects.    2 )  educational 
management satisfaction had no significant when  different  group of  personal factors in terms of gender, age, subject, 
grade, year, and type of education of students at significant 0.05 level. 3 )  The relationship between management  
factors in terms of academic, instructors, service providers and support staffs, and environment  had correlated with 
educational management satisfaction at  significance of 0.05 level. 
Keywords:  International Program, Management Satisfaction, Management Factors. 
 

1.บทน า 

การศึกษาทุกระดับถือว่ามีหน้าท่ีส าคัญอย่างมากในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีความรู้
ความสามารถ โดยเฉพาะการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาท่ีเป็นขั้นสุดทา้ยของผูท่ี้จะออกไปใช้ชีวิตการท างาน ซ่ึง
การศึกษาเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีบุคคลจ าเป็นตอ้งมี เพ่ือใชเ้ป็นอาวุธทางปัญญา สามารถด ารงอยูไ่ดใ้นสังคม
และสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั ความรู้ความสามารถท่ีมีนั้นสามารถน าไปใชเ้พ่ือท าประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 
น าไปพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงท่ีถูกพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบัน
สถาบนัอุดมศึกษาทั่วโลกได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อความต้องการของการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลยัในประเทศไทยท่ีเปิดเป็นหลกัสูตรนานาชาติ ซ่ึงมีอยู่มากมายในประเทศได้ให้ความส าคญักบัการสร้าง
เอกลกัษณ์ ความแตกต่างและความหลากหลายให้เกิดจุดเด่น มุ่งหวงัความพึงพอใจพร้อมทั้งประสบการณ์ใหม่ ๆ แก่
นักศึกษาเป็นหลกัเทียบเท่าในมาตรฐานระดบัสากล หลงัจากปรับตวัอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงแลว้
นั้น ยงัคงตอ้งค านึงถึงแนวทางท่ีส าคญัในการปรับตวัเพ่ือช่วยให้เกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั การปรับตวัเร่ือง
ของการจดัการระบบต่าง ๆ ของหลกัสูตรท่ีเปิดการเรียนการสอนรวมถึงภาพองคร์วมของหลกัสูตรนานาชาติ เราจะมี
ระบบการจดัการท่ีดีอย่างไรเพ่ือให้มีคุณภาพเทียบกบัระดบัสากล เน่ืองจากในยคุน้ีเกิดแนวคิดและทฤษฎีใหม่ ๆ  ข้ึน
ตลอดเวลา เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานสากล หลกัสูตรนานาชาติจึงเป็นอีกหน่ึงตวัเลือกท่ีมีความส าคญั
อย่างยิ่ง เป็นศูนยร์วมความหลากหลายทางภาษา เช้ือชาติ วฒันธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และธุรกิจต่าง ๆ ลว้นตอ้งการผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและภาษาเป็นอย่างดีเยี่ยม มีหลากหลาย
องคก์รทั้งในและต่างประเทศท่ีตอ้งการผลคะแนน TOEIC เพ่ือสมคัรเขา้ท างาน แน่นอนว่านกัศึกษาท่ีเรียนอยูแ่ล้วใน
หลกัสูตรนานาชาตินั้น มีระดบัภาษาท่ีดีกว่านักศึกษาในหลกัสูตรภาคภาษาไทยทัว่ไป ทั้งทกัษะดา้นการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน ลว้นแสดงถึงศกัยภาพทางดา้นภาษาสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัและปฏิบติังานในองคก์รได้
เป็นอยา่งดี 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษาไดด้ าเนินการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการศึกษาของประเทศไทยกบั
นานาชาติ โดยใช้ดัชนีของสถาบันเ พ่ือพัฒนาการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management 
Development: IMD) เป็นกรอบหลกัในการวิเคราะห์เป็นประจ าทุกปี โดยมีจุดมุ่งหมายส าคญัเพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานใน
การก าหนดนโยบาย และวางแผน เพ่ือพฒันาการศึกษาไทยให้มีคุณภาพและไดม้าตรฐานระดบัสากล ความสามารถใน
การแข่งขนัในภาพรวมของประเทศไทย ในภาพรวม ประเทศไทยได ้อนัดบัท่ี 30 ลดลง 3 อนัดบั (จากอนัดบัท่ี 27) 
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เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2560 ผลการจดัอนัดบัของไทยในปัจจยัหลกัดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ประเทศไทยมีอนัดบัดา้น
การศึกษาอยู่ในอนัดบั 56 ลดลง 2 อนัดบัเม่ือ เปรียบเทียบกบัปี 2560 หากเปรียบเทียบกบัประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
พบว่า ไทยมีอนัดบัดีกว่าอินโดนีเซียและ ฟิลิปปินส์ (อนัดบั 57, 61) ส่วนมาเลเซียและสิงคโปร์ ไดอ้นัดบัดีกว่าประเทศ
ไทย  (อันดับ 34,2)  โดยสิงคโปร์มีสมรรถนะด้านการศึกษาสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2561) ปัญหาการแข่งขนัของสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เป็นไปอยา่งรุนแรงมหาวิทยาลยัทุกแห่งยงัตอ้งหันมา
รับมือกบัโลกออนไลน์ท่ีตอบโจทยก์ารศึกษายุคใหม่ได้ดีกว่าอีกดว้ย ธรรมชาติของโลกออนไลน์ท่ีรวดเร็วทันใจ 
เขา้ถึงง่าย ขอ้มูลมหาศาล ไม่จ ากดัทั้งเวลาและสถานท่ี ก  าลงัเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการป้อนความรู้ให้ผูเ้รียน และ
เร่ิมตอบโจทยค์วามตอ้งการไดม้ากกว่าผูส้อนหรือกระทัง่สถาบนัการศึกษาท่ียงัปรับตวัไม่ได ้ความเปล่ียนแปลงใน
การเลือกเสพขอ้มูลเร่ิมลามไปถึงการเขา้ถึงองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ  อย่างไม่ยกเวน้ ก  าลงัส่งผลให้การเรียนใน
สถาบนัอุดมศึกษาถูกลดบทบาทลงไปดว้ยโดยปริยาย ผูเ้รียนในโลกยคุใหม่กระหายความรู้จากการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
พอ ๆ กบักระหายส่ิงท่ีไดจ้ากเทคโนโลยซ่ึีงช่วยให้พวกเขาเปล่ียนวิถีชีวิตตวัเองได ้แหล่งการเรียนรู้เพ่ือประกอบอาชีพ
ระดับอุดมศึกษา ไม่สามารถหลบเล่ียงการปรับตัวให้เท่าทนัความต้องการของผูเ้รียนให้ทนัสถานการณ์ รวดเร็ว 
ถูกตอ้ง แม่นย  า น าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตจริงได ้สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งวางแผนรับมือกบัวิกฤตแรงงานคร้ังใหญ่ท่ี
ก าลงัเป็นระเบิดเวลาท่ีทา้ทายความสามารถของทุกสถาบนัการศึกษาเป็นอยา่งมาก (โพสตทู์เดย,์ 2561)  เป็นท่ีแน่นอน
ว่าเม่ือการแข่งขนัในการโน้มน้าวใจเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดก่อนจะตดัสินใจเขา้เรียนระดบัมหาวิทยาลยันั้น 
ทั้งผูป้กครองท่ีเป็นผูดู้แลชีวิตของบุตรหลานและช าระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ รวมถึงตวันกัศึกษาเองท่ีเป็นปัจจยัส าคญัในการ
ตดัสินใจเขา้เรียนในระดบัมหาวิทยาลัยตามสายวิชาชีพท่ีตนเองตอ้งการ คุณภาพของการบริหารจดัการโดยรวมถือ
เป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งใส่ใจมาก รวมทั้งนักศึกษาในภาคการศึกษาปัจจุบนัดว้ย เน่ืองจากนักศึกษาในปัจจุบนัจะเป็น
ตวัอยา่งของความส าเร็จท่ีดีท่ีสุดท่ีจบัตอ้งได ้ 

มหาวิทยาลยัรังสิตเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนชั้นน าของประเทศไทย ท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล โดยมี
การเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรไทยและหลกัสูตรนานาชาติ โดยมหาลัยได้ให้บริการการเรียนการสอนให้แก่
นักศึกษาไทยและชาวต่างชาติจากทุกมุมโลกมาอย่างต่อเน่ือง จึงจ าเป็นตอ้งค านึงถึงความส าคญัขององค์ประกอบ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริการต่าง ๆ จากเจา้หนา้ท่ี การเรียนการสอนจากอาจารย ์  หรือแมก้ระทัง่สภาพแวดลอ้มต่างๆ 
ภายในร้ัวมหาวิทยาลยัรังสิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพการจดัการการศึกษาท่ีนักศึกษาต่างชาติพึงไดรั้บ ดงันั้นงานวิจยัน้ี
จึงจะท าการศึกษาถึงระดบัความพึงพอใจของการจดัการคุณภาพทางการศึกษาของหลกัสูตนานาชาติมหาวิทยาลัย
รังสิตระดบัปริญญาตรีในดา้นต่าง ๆ จากมุมมองของนกัศึกษาในหลกัสูตรนานาชาติ โดยคาดหวงัว่า ผลจากการวิจยัน้ี
จะสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนการบริหารจดัการการศึกษาหลกัสูตรนานาชาติ เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของนกัศึกษาในหลกัสูตรนานาชาติ ท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดรั้บการบริการในระบบการศึกษาระดบัอุดมศึกษาต่อไป 

 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษาท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจการบริหารจดัการหลกัสูตรนานาชาติ 

มหาวิทยาลยัรังสิต  
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจยัการบริหารจดัการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของนกัศึกษาหลกัสูตรนานาชาติ 
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3. การด าเนินการวจิัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักศึกระดบัปริญญาตรีในหลกัสูตรนานาชาติมหาวิทยาลยัรังสิตทั้ง 7 
สาขาวิชา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 734 คน  กลุ่มตวัอย่างไดจ้ากการสุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Sampling) โดยแบ่งประชากรออกเป็นชั้นภูมิตามหน่วยงาน โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดร้้อยละ 5 ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 259 คน และการสุ่มตวัอยา่ง
แบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนประชากรของแต่ละสาขาวิชา จะแบ่งไดต้ามสัดส่วนของประชากรของแต่ละสาขาวิชาจะ
แบ่งไดต้ามสัดส่วนของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 1) ธุรกิจระหว่างประเทศ  จ  านวน 82 คน 2) นิเทศศาสตร์ จ  านวน 55 คน 
3) สาขาวิชาบญัชี จ  านวน 8 คน 4) วิศกรรมศาสตร์ จ  านวน 30 คน 5) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จ านวน 
20 คน 6) อุตสาหกรรมบริการ จ านวน 28 คน 7) เศรษฐศาสตร์การเมืองและการพฒันาระหว่างประเทศ จ านวน 36  
คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่ .934 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัใชว้ิธีการเก็บขอ้มูล
ผา่นทางออนไลน์และต่อหนา้โดยผูว้ิจยัไดจ้ดัท าแบบสอบถามใน Google Form โดยส่งลิงคแ์บบสอบถามทางผา่นทาง
อีเมล์ให้กับนักศึกษาท่ีมีฐานข้อมูลอยู่ในระบบ ส่วนการเก็บแบบสอบถามต่อหน้าคือ การส่ง QR Code ท่ีท  าให้
นกัศึกษาท่ีเขา้มาใชบ้ริการในขณะนั้นไดต้ามแบบสอบถามโดยตรง ใชเ้วลาทั้งส้ินในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 6 สัปดาห์ 
สถิติท่ีใช้ในการวิจยัไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และหาค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation), t-test, ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ Regression ท่ีระดบันัยส าคัญทาง
สถิติท่ี 0.05 

4. ผลการวจิัย 
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 259 คน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6 มีอายุอยู่ในช่วง 21 – 25 ปี จ  านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 สาขาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 ส่วนใหญ่ศึกษาอยูท่ี่ระดบัชั้นปีท่ี 1 จ  านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 
และเป็นนกัศึกษาปกติ จ  านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 78.1 มากท่ีสุด 

2. ผลการวิเคราะห์ค่าระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการของหลกัสูตร ในภาพรวม
นกัศึกษามีความพึงพอใจการบริหารจดัการของหลกัสูตรพบว่า นกัศึกษามีความพอใจต่อการบริหารจดัการ ดา้นวิชาการ  
ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นอาจารยผ์ูบ้ริการและเจา้หน้าท่ีหน่วยงานสนับสนุน ดา้นสภาพแวดลอ้ม อยู่ในระดบัพึงพอใจ
มากทุกดา้น 

3. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความพึงพอใจการจดัการการศึกษากบัปัจจยัส่วนบุคลของนักศึกษา 
พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ สาขาวิชา ระดบัชั้นปี และประเภทการศึกษาของนักศึกษาแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ความพึงพอใจการจดัการการศึกษาไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการบริหารจดัการพบว่า ปัจจยัการบริหารจดัการ ดา้นวิชาการ 
ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นบริการและเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานสนบัสนุน และดา้นสภาพแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์กบัพึงพอใจ
การจดัการการศึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 1 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัการบริหารจดัการดา้นวิชาการกบัความพึงพอใจการจดัการการศึกษา  
ดา้นวิชาการ b t Sig - t 

ค่าคงท่ี .720 4.559 .000* 
มีการพฒันาสาระของหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั .172 3.570 .000* 
มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั .217 4.307 .000* 
มีหลกัสูตรท่ีหลากหลาย และทนัสมยัสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงใน
ปัจจุบนั 

.286 5.942 .000* 

มีการก าหนด ตารางเรียน วนั เวลา ห้องเรียน ท่ีชดัเจน .118 2.713 .007* 
มีการประกาศและการแจง้ผลการศึกษาในแต่ละภาคเรียนตามเวลาท่ี
ก าหนดอยูเ่สมอ 

-.033 -.666 .506 

มีการวางแผนเตรียมรายวิชาส าหรับนกัศึกษา เพ่ือลงทะเบียนอยา่ง
เหมาะสม 

.044 1.018 .310 

R = .794    R2 = .631   SEE = .484    F = 71.859    Sig of F = .000* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นวิชาการกบัความพึงพอใจการจดัการการศึกษา 

พบว่า มีระดับความสัมพนัธ์ (R) = 0.794 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) ร้อยละ 63 และเม่ือพิจารณาใน
ภาพรวม พบว่า มีความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยปัจจยัดา้นวิชาการในรายดา้น พบว่า มีการประกาศ
และการแจ้งผลการศึกษาในแต่ละภาคเรียนตามเวลาท่ีก าหนดอยู่เสมอ และมีการวางแผนเตรียมรายวิชาส าหรับ
นกัศึกษา เพ่ือลงทะเบียนอยา่งเหมาะสม ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์  
 
ตารางท่ี 2 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจัยการบริหารจัดการด้านอาจารย์ผูส้อนกับความพึงพอใจการจัดการ
การศึกษา 

ดา้นอาจารยผ์ูส้อน b t Sig – t 
ค่าคงท่ี .753 4.280 .000* 
ความรอบรู้ในเน้ือหาท่ีทนัสมยัของอาจารยผ์ูส้อน .172 3.311 .001* 
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของอาจารยผ์ูส้อน .121 2.116 .035* 
ความตรงต่อเวลาในการเขา้สอนอาจารยผ์ูส้อน .091 1.638 .103 
อาจารยผ์ูส้อนเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น .035 .660 .510 
อาจารยผ์ูส้อนใชเ้ทคโนโลยแีละส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั .233 4.248 .000* 
ความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษของอาจารยผ์ูส้อน .121 2.132 .034* 

R = .753    R2 = .567    SEE = .524    F = 55.083    Sig of F = .000* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นอาจารยผ์ูส้อนกบัความพึงพอใจการจดัการ
การศึกษา พบว่า มีระดับความสัมพนัธ์ (R) = 0.753 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) ร้อยละ 57 และเม่ือ
พิจารณาในภาพรวม พบว่า มีความสัมพนัธ์ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยปัจจยัดา้นอาจารยผ์ูส้อนในรายดา้น 
พบว่า มีเพียงความตรงต่อเวลาในการเขา้สอนอาจารยผ์ูส้อน และ อาจารยผ์ูส้อนเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดซ้กัถามและ
แสดงความคิดเห็น ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ 
 

ตารางท่ี 3 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัการบริหารจดัการดา้นบริการและเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานสนับสนุนกบัความ
พึงพอใจการจดัการการศึกษา 

ดา้นบริการและเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานสนบัสนุน b t Sig - t 
ค่าคงท่ี .856 4.972 .000* 
เจา้หนา้ท่ีมีความสามารถในการส่ือสารภาองักฤษและภาษาท่ี 3 ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

.186 3.610 .000* 

เจา้หนา้ท่ีสามารถให้ขอ้มูลทางการศึกษาไดถู้กตอ้งชดัเจน .232 3.865 .000* 
เจา้หนา้ท่ีพูดจาสุภาพและบุคลิกภาพน่าเช่ือถือ .115 2.293 .023* 
เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสม .127 2.374 .018* 
เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่ ทุ่มเทต่อการให้บริการดว้ยความยนิดี .100 1.814 .071 

R = .742    R2 = .551    SEE = .533    F = 61.982    Sig of F = .000* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นบริการและเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานสนับสนุนกบั
ความพึงพอใจการจดัการการศึกษา พบว่า มีระดบัความสัมพนัธ์ (R) = 0.742 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) 
ร้อยละ 55 และเม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า มีความสัมพนัธ์ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยปัจจยัดา้นบริการ
และเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานสนบัสนุนในรายดา้น พบว่า มีเพียงดา้นเดียวคือเจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่ ทุ่มเทต่อการให้บริการดว้ย
ความยนิดี ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์  
 

ตารางท่ี 4วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจัยการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมกับความพึงพอใจการจัดการ
การศึกษา 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม b t Sig – t 
ค่าคงท่ี 1.060 6.106 .000* 
ห้องเรียนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย .228 4.172 .000* 
หนงัสือในห้องสมุดมีมากเพียงพอต่อความตอ้งการ .238 5.415 .000* 
ร้านอาหารในโรงอาหารมีความหลากหลาย .054 .972 .332 
สภาพห้องน ้ามีการท าความสะอาดให้สะอาดเรียบร้อยอยูเ่สมอ .101 1.899 .059 
สภาพแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลยั มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม ร่มร่ืน .085 1.708 .089 

R = .718    R2 = .516    SEE = .553    F = 53.893    Sig of F = .000* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นด้านสภาพแวดลอ้มกับความพึงพอใจการ
จดัการการศึกษา พบว่า มีระดบัความสัมพนัธ์ (R) = 0.718 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) ร้อยละ 52 และเม่ือ
พิจารณาในภาพรวม พบว่า มีความสัมพนัธ์ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในรายดา้น 
พบว่า คือห้องเรียนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และหนังสือในห้องสมุดมีมากเพียงพอต่อความตอ้งการ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 

5. การอภปิรายผล 

ผลการวิเคราะห์ค่าระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการของหลักสูตร  ในภาพรวม
นักศึกษามีความพึงพอใจการบริหารจัดการของหลักสูตร พบว่า ค่าระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหาร
จดัการของหลกัสูตร  ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจการบริหารจดัการของหลกัสูตรพบว่า นกัศึกษามีความพอใจ
ต่อการบริหารจดัการ ดา้นวิชาการ  ดา้นอาจารยผ์ูส้อน  ดา้นอาจารยผ์ูบ้ริการและเจา้หน้าท่ีหน่วยงานสนับสนุน  ดา้น
สภาพแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัพึงพอใจมากทุกดา้น มีผลการศึกษาแต่ละดา้นน าเสนอไดด้งัน้ี 

ด้านวิชาการ  ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก  โดยนักศึกษา
ส่วนใหญ่ มีระดบัความพึงพอใจต่อการวางแผนเตรียมรายวิชาส าหรับนกัศึกษา เพ่ือลงทะเบียนอยา่งเหมาะสมมีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นมีการก าหนด ตารางเรียน วนั เวลา ห้องเรียน ท่ีชดัเจนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือมีหลกัสูตร
ท่ีหลากหลาย และทนัสมยัสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั ผลการศึกษาแสดงว่าโดยภาพรวมแลว้ความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อหลกัสูตรนานาชาติอยูใ่นระดบัมาก นักเรียนส่วนใหญ่มุ่งเนน้ทางดา้นวิชาการ เน้ือหาวิชาของ
หลกัสูตรและความรู้ท่ีไดรั้บจากท่านอาจารยผ์ูส้อน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มลฑา เมืองทรัพย ์(2559) เร่ือง  ความ
พึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปของมหาวิทยาลยักรุงเทพ ท่ีพบว่า นกัศึกษามี
ความพึงพอใจต่อเน้ือหาวิชาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปในระดับมาก แต่ดา้นท่ีน้อยท่ีสุดคือ มีการพฒันาสาระของ
หลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ผูว้ิจยัเห็นดว้ยว่าควรมีการปรับปรุงดา้นการพฒันาสาระและหลกัสูตร
ให้ทนัสมยัมากข้ึน เพ่ือให้ทนัต่อความตอ้งการของนกัศึกษาและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในยุคปัจจุบนั ไม่ใช่เพียง
เพ่ือให้ทดัเทียมระดบัสากล แต่เพ่ือความรู้และความสามารถของนักศึกษาท่ีตอ้งน าไปใชใ้นอนาคตอีกดว้ย เน่ืองจาก
การแข่งขนัในตลาดแรงงานในปัจจุบนัมีบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถมากมาย จึงจ าเป็นตอ้งกา้วน าผูอ่ื้นโดยใช้
ความรอบรู้ท่ีครอบคลุมสถานการณ์ปัจจุบนัให้มากท่ีสุด  

ด้านอาจารย์ผู้สอน ผลการศึกษาพบว่าในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในระดบัมาก โดยนักศึกษาส่วน
ใหญ่ มีความพึงพอใจต่อความตรงต่อเวลาในการเขา้สอนอาจารยผ์ูส้อนมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดรองลงมาคือ อาจารยผ์ูส้อน
เปิดโอกาสให้นักศึกษาไดซ้ักถามและแสดงความคิดเห็น   และขอ้ท่ีมีค่าน้อยท่ีสุดคือ ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ของอาจารยผ์ูส้อน  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธัญธัช  วิภติัภูมิประเทศ (2558) เร่ือง ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนท่ีมีต่อการเรียนใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์ท่ีพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองของกิจกรรมการเรียนการสอน/
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย ์นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความใกลชิ้ดกบัอาจารยม์าก สามารถพูดคุยและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมถึงประสบการณ์ต่าง ๆ ได ้แมก้ระทั้งเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั อาจารยท่ี์ปรึกษาจึง
กลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตนกัศึกไปโดยอตัโนมติั ความรู้ความสามารถของอาจารยก์็เป็นเร่ืองท่ีส าคญั อาจารยจึ์งตอ้ง
หมัน่ศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ให้ทนัต่อความเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ตอ้งมีการปรับใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือประกอบการเรียน
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การสอนให้ทนัสมยัตลอดเวลา ยิ่งอาจารยท่์านไหนท่ีมีกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียนและสามารถถ่ายทอดความรู้ไดดี้ 
จะยิ่งท  าให้เกิดความใกลชิ้ดสนิทสนมมากข้ึนอีกดว้ย  เวน้แต่ดา้นความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์
ผูส้อนเน่ืองจากนักศึกษามีความพึงพอใจในระดบัท่ีน้อยท่ีสุด ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าอาจารยค์วรพฒันาเทคนิคในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้มากข้ึน โดยการหากิจกรรมให้ท  าในระหว่างเรียน หรือมีการยกตวัอยา่งท่ีทนัสมยัและน่าสนใจใน
เร่ืองท่ีสอนอยู ่อาจารยบ์างท่านสอนแต่เน้ือหาท่ีมีปรากฏในบทเรียนเท่านั้น และนั้นเป็นส่ิงท่ีนกัศึกษาสามารถเรียนรู้
ไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงจากการแนะน าของนกัศึกษาก็สอดคลอ้งกนั อาจารยผ์ูส้อนควรจะเพ่ิมเทคนิคต่าง ๆ ในการถ่ายทอด
ความรู้สู่นกัศึกษาในห้องเรียนดว้ย  

ด้านอาจารย์ผู้บริการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสนับสนุน ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม นักศึกษามีความพึง
พอใจในระดบัมาก  โดย เจา้หน้าท่ีแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสม มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  รองลงมาคือ เจา้หน้าท่ีพูดจา
สุภาพและบุคลิกภาพน่าเช่ือถือ และขอ้ท่ีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ เจา้หน้าท่ีมีความสามารถในการส่ือสารภาองักฤษและ
ภาษาท่ี 3 ได้อย่างเหมาะสม  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุดาภรณ์ สมคัรผล, สมบติั กาญจนกิจ (2558) เร่ือง ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการ
จดัการกิจกรรมนนัทนาการในสถาบนัการพลศึกษา ท่ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากดา้น
บุคลากร ซ่ึงการบริการของเจา้หน้าท่ีอย่างมืออาชีพเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของนักศึกษาทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก นักศึกษาบางคนตดัสินใจเรียนท่ีหลกัสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลยัรังสิตเพียงเพราะไดรั้บ
การบริการท่ีดีแตกต่างจากมหาลยัชั้นน าบางแห่ง ท่ีเวลานกัศึกษาติดต่อสอบถามขอ้มูลแต่เพิกเฉยและไม่สนใจในส่ิงท่ี
นกัศึกษาก าลงัปรึกษา นั้นหมายถึงคุณภาพและความเป็นมืออาชีพ แต่ส่ิงท่ีนกัศึกษาปัจจุบนัมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด
ในดา้นนน้ีคือ เจา้หน้าท่ีมีความสามารถในการส่ือสารภาองักฤษและภาษาท่ี 3 ไดอ้ย่างเหมาะสม ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นดว้ย
อย่างยิ่ง เน่ืองจากสอดคลอ้งกบัความเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีไดม้าจากนักศึกษาปัจจุบนั ซ่ึงเป็นปัญหาอยา่ง
มาก และส่งผลต่อการเป็นอยู่ของตัวนักศึกษาในเวลาท่ีมาติดต่อหรือขอความช่วยเหลือต่าง ๆ  ไม่ใช่เพียงแค่
ภาษาองักฤษท่ีเจา้หนา้ท่ีหลายคนไม่มีสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจนแลว้ ทางวิทยาลยันานาชาติยงัมีนกัศึกษาจีนและ
ชาติอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดค้ล่องเป็นจ านวนมาก เจ้าหน้าท่ีเองจ าเป็นต้องให้บริการและดูแล
นักศึกษาจีนและชาติอ่ืน ๆ ให้ทดัเทียมกบัชาติอ่ืน ๆ อีกดว้ย การพฒันาภาษาท่ี 3 ไม่จ าเป็นตอ้งถึงขั้นว่าสนทนาให้
คล่องแคล่วแต่ควรสามารถทกัทายหรือตอบค าถามสั้ น ๆ ไดบ้า้ง ดงันั้น ความความสามารถทางดา้นภาษาท่ี 3 จึงเป็น
ส่งส าคญัในการให้บริการเป็นอยา่งยิง่ซ่ึงจะส่งผลต่อความพึงพอใจ  

ด้านสภาพแวดล้อม  ผลการศึกษาพบว่าในภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก โดยข้อ
สภาพแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลยั มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม ร่มร่ืนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  และห้องเรียนมีความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย รองลงมาคือ สภาพห้องน ้ามีการท าความสะอาดให้สะอาดเรียบร้อยอยูเ่สมอ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อย
ท่ีสุดคือ หนงัสือในห้องสมุดมีมากเพียงพอต่อความตอ้งการ  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมนกัศึกษามีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธญัธชั วิภติัภูมิประเทศ (2558) เร่ืองความพึงพอใจของนกัศึกษา
จีนท่ีมีต่อการเรียนในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ท่ีพบว่า นกัศึกษามีระดบัความพึงพอใจดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ
ท่ีระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นดา้นท่ีไม่ควรมองขา้ม เป็นส่ิงท่ีนกัศึกษาจบัตอ้งได ้ไม่ว่าจะเป็น ห้องสมุด โต๊ะ เกา้อ้ี ท่ีจอดรถ 
โรงอาหาร แน่นอนว่าส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของนักศึกษา จากผลการวิจยั ดา้นท่ีระดบัความพึงพอใจน้อย
ท่ีสุดคือ หนังสือในห้องสมุดมีไม่มากเพียงพอต่อความตอ้งการ นั้นหมายถึง ระบบของห้องสมุดแห่งมหาวิทยาลัย
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รังสิตยงัไม่มีความพร้อมมากพอต่อความต้องการนักศึกษาของหลักสูตรนานาชาติ เน่ืองด้วยนักศึกษาหลักสูตร
นานาชาตินั้ นเป็นนักศึกษาชาวต่างชาติประมาณ 60% และการอ่านหนังสือหรือการท าวิจัยของนักศึกษาเป็น
ภาษาองักฤษ 100% นกัศึกษาจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ห้องสมุดเพ่ือหาความรู้และคน้หาขอ้มูลเป็นภาษาต่างประเทศเพ่ือ
ประกอบการเรียน แน่นอนว่าถา้มีการเพ่ิมหนังสือต่างประเทศมากข้ึน จะยิ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา
หลกัสูตรนานาชาติมากข้ึนอีกดว้ย 

ผลการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจการจัดการการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า นกัศึกษามี ความพึงพอใจการ
จัดการการศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยข้อความพึงพอใจในภาพรวมของท่านท่ีมีต่อหลกัสูตร
นานาชาติมหาวิทยาลยัรังสิต มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ขอ้รู้สึกดีทุกคร้ังเม่ือไดรั้บการบริการต่าง ๆ จากหลกัสูตร
นานาชาติ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ รู้สึกพึงพอใจในความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บเพ่ิมข้ึนเม่ือไดเ้ขา้ศึกษาในหลกัสูตรฯ
นานาชาติ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่านกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการการศึกษาในระดบัพึงพอใจมาก และ
มีความรู้สึกพึงพอใจทุกคร้ังท่ีไดรั้บบริการต่าง ๆ  จากหลกัสูตรนานาชาติ ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ
ธารทิพย ์ทองมี ศุภกานต์ มงักรสุรกาล และคณะ (2561) เร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการ
ให้บริการของสถาบนัเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ท่ีพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบนั
เทคโนโลยแีห่งสุวรรณภูมิในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของรมิดา คงเขตวณิช (2556) เร่ือง การศึกษา
ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีมีต่อการเรียนการสอนวิชาการบญัชีการเงินของ
มหาวิทยาลยัศรีปทุม ท่ีพบว่า นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิชาการบญัชีการเงินของมหา วิทยาลยัศรี
ปทุมในระดบัมาก ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นวิชาการ ดา้นผูบ้ริการ เจา้หน้าท่ีหน่วยงาน
สนับสนุน และสภาพแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจการจดัการการศึกษา เพราะในแต่ดา้นของหลกัสูตร
นานาชาติมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัมากซ่ึงการไดรั้บการดูแลจากหัวหน้าสาขาของสาขานั้น ๆ แยกกนัไป จะไดรั้บ
การดูแลจากอาจารยท่ี์แตกต่างกนั วิทยาลยันานาชาติจึงมีบทบาทส าคญัในการรวบรวมความเป็นนานาชาติของทุก ๆ 
สาขาให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์ และแน่นอนว่าถ้านักศึกษาเกิดความพึงพอใจจะท าให้บรรยากาศโดยรวมของ
นานาชาติมีความสุขมากยิ่งข้ึนและสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ  Roger Harrison, Isla Gemmell, and Katie Reed 
(2014) เร่ือง ความพึงพอใจของนักเรียนดว้ยหลกัสูตรวิทยานิพนธ์ทางเวบ็: ผลการวิจยัจากหลกัสูตรปริญญาโทการ
เรียนทางไกลระหว่างประเทศดา้นสาธารณสุข ท่ีพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจของนักเรียนดว้ยหลกัสูตรปริญญา
นิพนธ์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์แบบเต็มรูปแบบในดา้นสาธารณสุขและนักเรียนมี
ความพึงพอใจในระดับสูงจากหลกัสูตรการท าวิทยานิพนธ์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรการเรียนทางไกลแบบ
ออนไลน์ทางสาธารณสุข 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความพึงพอใจการจัดการการศึกษากับปัจจัยส่วนบุคลของนักศึกษา 
พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ สาขาวิชา ระดบัชั้นปี และประเภทการศึกษาของนักศึกษาแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ความพึงพอใจการจัดการการศึกษาไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการศึกษายงัพบว่า   
นักศึกษาท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  กบัหลกัสูตรฯแตกต่างกนัเพียง
ดา้นเดียว  ผลการศึกษาดา้นความแตกต่างของสาขาวิชาสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของรมิดา คงเขตวณิช (2556) เร่ือง 
การศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมีต่อการเรียนการสอนวิชาการบญัชี
การเงินของมหาวิทยาลยัศรีปทุม ท่ีพบว่านกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีสาขาต่างกนั มีความคิดเห็นและความคาดหวงั

http://www.dspace.spu.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2+%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A
http://www.dspace.spu.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2+%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A
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ต่อการเรียนการสอนวิชาบญัชีการเงินไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเบญจมาศ อุนาวงค,์ ศุมรรษ
ตรา แสนวา, พวา พนัธุ์เมฆา (2561) เร่ือง ความพึงพอใจและความต้องการของอาจารยแ์ละนักศึกษาต่อบริการ
สารสนเทศ ของห้องสมุดสถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน์ในการสนับสนุนการเรียนรู้จากการท างาน ท่ีพบว่า 
นักศึกษาระดบัปริญญาโท มีความพึงพอใจต่อบริการสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบความพึง
พอใจตามตัวแปรกลุ่มคณะวิชาพบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนตัวแปรเพศพบว่าไม่
แตกต่างกนั กนั และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Nasir M. Khalid (2014) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน
หลกัสูตรของนกัศึกษามหาวิทยาลยัมาเลเซียออนไลน์ ท่ีพบว่า เพศ อายขุองนกัศึกษามีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ของหลกัสูตรอยา่งมีนยัส าคญั และพบว่าอายเุป็นตวัท านายท่ีส าคญัของความพึงพอใจของหลกัสูตร 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารจัดการได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้าน
บริการและเจ้าหน้าทีห่น่วยงานสนับสนุน และด้านสภาพแวดล้อมกบัความพึงพอใจการจัดการการศึกษา พบว่า ปัจจยั
การบริหารจดัการไดแ้ก่ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นบริการและเจา้หน้าท่ีหน่วยงานสนับสนุน และดา้นสภาพแวดลอ้ม มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจการจัดการการศึกษาทุกด้าน  ทั้งน้ีเพราะในแต่ด้านของหลักสูตรนานาชาติมี
ความสัมพนัธ์กนัโดยส้ินเชิงและแน่นอนว่าการไดรั้บการดูแลจากหัวหนา้สาขาของสาขานั้น ๆ แยกกนัไป แน่นอนว่า
จะได้รับการดูแลจากอาจารยท่ี์แตกต่างกันด้วย วิทยาลัยนานาชาติจึงมีบทบาทส าคัญในการรวบรวมความเป็น
นานาชาติของทุก ๆ สาขาให้เกิดความเป็นเอกลกัษณ์ และแน่นอนว่าถา้นกัศึกษาเกิดความพึงพอใจจะท าให้บรรยากาศ
โดยรวมของนานาชาติมีความสุขมากยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของวิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2555) เร่ืองการบริหาร
จดัการท่ีว่า   การบริหารจดัการ คือ การด าเนินงาน การปฏิบติังานใดใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนส่ิงของและ
หน่วยงานโดยครอบคลุมในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเรียกว่า “กระบวนการจดัการ”  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของผกาพนัธ์ โสดามุข 
(2552) เร่ืองความพึงพอใจในบริการท่ีว่า ความพึงพอใจในการให้บริการเป็นความรู้สึกในทางบวกท่ีเกิดจากการไดรั้บ
บริการท่ีประทบัใจ ก่อให้เกิดความสุขเพราะบริการท่ีไดส้ามารถตอบสนองความตอ้งการในส่ิงท่ีตนหวงัไว ้ความพึง
พอใจในการบริการทางการศึกษาของส านกัทะเบียนและประมวลผล เป็นความรู้สึกของผูใ้ชบ้ริการในทางบวกท่ีเกิด
จากการท่ีไดรั้บการบริการท่ีประทบัใจ ท าให้เกิดความสุขลดความเครียดในการตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ เพราะได้รับ
ขอ้มูลข่าวสาร และเอกสารถูกตอ้ง ทนัเวลาสามารถน าไปประกอบการตดัสินใจได้เป็นอย่างดี และสอดคลอ้งกับ
แนวคิดของทิศนา แขมมณี (2561) เร่ืองการบริหารการศึกษาท่ีว่า การบริหารการศึกษา คือ การด าเนินการต่าง ๆ ของ
กลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษา เพ่ือพฒันาสมาชิกของสังคมให้มีความเจริญงอกงามในดา้นต่าง ๆ 
อยา่งเต็มท่ีและเหมาะสมกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือให้เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ดงันั้นโรงเรียนหรือสถาบนั
ทางการศึกษาในระดบัต่าง ๆ ซ่ึงตอ้งท าหนา้ท่ีการบริหารการศึกษามีผูบ้ริหารการศึกษาของโรงเรียนรับผดิชอบสูงสุด
ร่วมกบัคณะครูและผูเ้ก่ียวขอ้งต่าง ๆ  รวมทั้งตวัแทนประชาชนดา้นท่ีเขา้มาร่วมกิจกรรมการด าเนินในลกัษณะต่าง ๆ  
จดับริการทั้งทางวิชาการและอ่ืน ๆ ให้แก่คนทุกเพศทุกวยัในชุมชนนั้น ตลอดจนความตอ้งการของชุมชน และเพ่ือ
เป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
1. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการ ดา้นวิชาการ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นบริการและเจา้หนา้ท่ี

หน่วยงานสนบัสนุน และดา้นสภาพแวดลอ้มในระดบัมาก 
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2. นักศึกษาท่ีมีเพศ อายุ สาขาวิชา ระดับชั้นปี และประเภทการศึกษาแตกต่างมีความพึงพอใจการจดัการ
การศึกษาของนกัศึกษาไม่แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ปัจจยัการบริหารจดัการ ดา้นวิชาการ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นบริการและเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานสนบัสนุน และ
ดา้นสภาพแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของนกัศึกษาหลกัสูตรนานาชาติทุกดา้น 
 
 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษา  

1. มหาวิทยาลยัควรเพ่ิมศกัยภาพการให้บริการดา้นการศึกษาหลกัสูตรนานาชาติให้เท่าเทียมกบันานาชาติ 
2. มหาวิทยาลยัควรสร้างแรงจูงใจและประชาสัมพนัธ์ให้นกัศึกษาตดัสินใจเขา้เรียนต่อท่ีมหาวิทยาลยัแทนการ

ไปศึกษาต่อต่างประเทศ 
3. มหาวิทยาลัยควรสรรหาอาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญแต่ละสาขาจากต่างประเทศมาสอนในหลักสูตร

นานาชาติให้มากข้ึน  
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ทันตแพทย์รายช่ัวโมง โดยที่ผู้ป่วยไม่มารับการรักษาตามจ านวนที่นัดหมาย สถานพยาบาลธนาคาร
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการบริการของหน่วยทนัตกรรม ส่วน

บริการทางการแพทย ์ธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ และหาสาเหตุท่ีผูป่้วยไม่มารับการรักษาตามวนัเวลาท่ีนดัหมาย
ทนัตกรรม เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาและลดความสูญเสียจากการจ่ายค่าตอบแทนทนัตแพทยร์ายชัว่โมงโดยท่ีผูป่้วย
ไม่มาตามนัด โดยใชเ้คร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามแก่ผูม้ารับบริการจ านวน 400 ชุด แบ่งค าถาม
เป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจของผูท่ี้เขา้รับการรักษา
ทางทนัตกรรมต่อการบริการในด้านต่างๆ ส่วนท่ี 3 สาเหตุท่ีไม่มาตามนัด และแนวทางแก้ปัญหา และส่วนท่ี 4 
ขอ้เสนอแนะ น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  แจกแจงความถ่ี และร้อยละ ร่วมกบัการสัมภาษณ์
กลุ่มผูท่ี้มารับการรักษาทางทนัตกรรม ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 -40 ปี 
สถานภาพโสด เป็นพนักงานระดบัปฏิบติัการ 5-7 รายได ้40,001 บาทข้ึนไป ใชสิ้ทธิการรักษาของการเป็นพนกังาน
มากท่ีสุด โดยพบว่าสาเหตุท่ีผูไ้ม่มารับบริการไม่สามารถมาตามนัดหมายไดส่้วนใหญ่เน่ืองมาจากติดประชุมด่วน ติด
งาน และท างานเพลิน แนวทางแกปั้ญหาท่ีผูม้ารับบริการตอ้งการคือการนดัหมายใหม่ สลบัคิวนดั และโทรตามเม่ือคิว
นดัว่าง รวมกนัแลว้คิดเป็นร้อยละถึง 75.5 
ค าส าคญั:  การบริการ, ความพึงพอใจ, การนดัหมาย, การรักษาทางทนัตกรรม 

 

ABSTRACT 
                The objective of this Independent Study is to assess patients’ satisfaction level towards service at Dental 
Care Unit, Medical Service Section, Government Savings Bank Head Office as well as to review and identify possible 
solutions on reducing incurred loss when hourly dentists are hired but patients fail to attend these appointments. The 
survey collects 400 patients’ questionnaires. Each questionnaire is divided into 4 sections: 1) Patient Information 
Form 2) Satisfaction Level towards different areas of services 3) Reasons for patients not attending the appointments 
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and possible solutions and 4) Overall Suggestions. Gathered data is then strategically analysed using descriptive 
statistics with frequency distribution and percentage methods.  This includes random interviews with patients. The 
findings conclude that the majority of the survey respondents are female, single, aged between 31 – 40 years and are 
currently employed in Operation Level 5-7 with rate of salary 40,001 up. They are the largest group who use the free 
dental care and services as part of the banks’ employee benefits. Their level of satisfaction ranges from Satisfied to 
Very Satisfied. The reasons for not attending appointments are urgent meeting, being engaged with current workload 
hence forgetting the appointments etc. Solutions according to them are re-scheduling and swapping between each 
appointment including following up by the Dental Care Unit staff with the patients if there are unexpected free time 
slots that are all about 75.5% need. 
Keywords:  Service, Satisfaction, Appointments, Dental Procedure    
 

1. บทน า 
หน่วยทนัตกรรม ส่วนบริการทางการแพทย ์ฝ่ายสวสัดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีการจา้งทนัตแพทย์

รายชัว่โมงจ านวน 10 คน มาปฏิบติังานตามตารางเวลาทุกวนั ในอตัราค่าตอบแทน ชัว่โมงละ 700 บาท ต่อผูป่้วย
จ านวน 2 คน ตามเวลานัดดังน้ี คือ 8.30,9.00,9.30,10.00,10.30,11.00,11.30 พักเ ท่ียง และเ ร่ิมนัดอีก 
13.00,13.30,14.00,14.30 และ 15.00 คิดเป็นจ านวน 12 คน ต่อการจา้ง 6 ชัว่โมง  
                 เม่ือศึกษาขอ้มูลสถิติจ านวนผูป่้วยท่ีมาตามนัดได้รับการรักษาในแต่ละเดือนประจ าปี ยอ้นหลงัเป็นเวลา
ทั้งหมด 3 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนธนัวาคม 2561 ต่อจ านวนการท างานทั้งหมดต่อเดือนของทนัตแพทย์
จา้งรายชัว่โมง พบว่ามีผูป่้วยนัดหมายแลว้ไม่มารับการรักษาตามคิวนัดในปี 2559 ในแต่ละเดือนมากบา้งน้อยบา้ง
ตั้งแต่ร้อยละ 5.10-12.84 หรือเฉล่ีย 8.10% ในปี 2560 มีผูไ้ม่มาตามนัดในแต่ละเดือนคิดเป็นร้อยละ 4.32-13.16 หรือ
เฉล่ีย 8.79% และในปี พ.ศ. 2561 มีผูป่้วยท่ีไม่มารับการรักษาตามท่ีนดัหมายในแต่ละเดือนคิดเป็นร้อยละ 4.03-21.02 
หรือเฉล่ีย 11.64% ก่อให้เกิดความไม่คุม้ค่าในการจา้งทนัตแพทยร์ายชัว่โมงมาปฏิบติังาน เกิดความเสียเปล่าจากการ
จ่ายค่าตอบแทนทนัตแพทย ์อนัเน่ืองมาจากการเล่ือนนัด ขาดนัดของผูป่้วยโดยไม่แจง้ล่วงหน้า คิดเป็นมูลค่าสูญเสีย 
อนัเป็นผลกระทบของปัญหา ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1    แสดงจ านวนชัว่โมงรวมในการจา้งทนัตแพทยร์ายชัว่โมงแต่ละปี เปรียบเทียบกบัจ านวนผูป่้วยท่ีนัดหมาย
รวมทั้งปี และผูป่้วยท่ีไม่มาตามนดัรวมทั้งปี น ามาคิดเป็นมูลค่าสูญเสียจากการจ่ายค่าตอบแทนทนัตแพทย ์โดยท่ีผูป่้วย
ไม่มารับการรักษาทางทนัตกรรมตามนดัหมาย   

ปี  จ านวนช่ัวโมงจ้างทันต
แพทย์ 
(ชม.) 

จ านวนผู้ป่วย 
นัดหมาย 
(คน) 

จ านวนผู้ป่วยที่ 
มาตามนัด 

 

จ านวน
ผู้ป่วยที่ 
ไม่มา  

ค่าตอบแทนทันต
แพทย์ (บาท) 

คิดเป็นมูลค่าสูญเสีย 
(บาท) 

2559 3,635 7,270 6,681 (91.90%) 589 
(8.10%) 

2,544,500 206,104.50 

2560 3,682 7,364 3,682 
(91.21%) 

647 
(8.79%) 

2,577,400 226,553.46 

2561 2,758  5,516 4,874 
(88.36%) 

642 
(11.64%) 

1,930,600 224,721.84 
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เน่ืองจากงานบริการตรวจรักษาทางทนัตกรรมของหน่วยทนัตกรรม ท่ีสถานพยาบาลธนาคารออมสิน  เป็น
ส่วนหน่ึงของสวสัดิการรักษาพยาบาลท่ีให้แก่พนักงานและลูกจา้งของธนาคารออมสินและครอบครัว ผูศึ้กษาจึงได้
ท  าการศึกษาถึงระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริการของหน่วยทนัตกรรมควบคู่ไปดว้ยกนั   อนัจะเป็นการวิเคราะห์
หาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาไดต้รงกบัความตอ้งการของผูม้ารับบริการมากท่ีสุด 

การบริการเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์หน่วยงานบริการและผูใ้ห้บริการ
จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัหลกัจิตวิทยามาประยกุต์ใช ้ เพ่ือช่วยให้ผูใ้ห้บริการสามารถอ านวยความสะดวก สามารถช่วยเหลือ
และตอบสนองความตอ้งการของผูม้ารับบริการเพ่ือให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจอยา่งสูงสุดได ้โดยท าให้เขา้ใจถึง
คุณค่าและความส าคญัของผูม้ารับบริการและการบริการ ตลอดจนการสร้างการบริการท่ีมีประสิทธิภาพได ้สามารถ
วิเคราะห์ขอ้ดีขอ้เสีย และปัญหาของการบริการของหน่วยงาน และสามารถพยากรณ์พฤติกรรมของผูรั้บบริการได้
อยา่งถูกตอ้งและเท่ียงตรงมากข้ึน (รวีวรรณ โปรยรุ่งเรือง, 2551 : 21-22) 

การท่ีผูป่้วยนัดหมอแลว้ไม่มาตามนดั มี “ค่าเสียโอกาส” ซ่ึงถือเป็นตน้ทุนส าคญัมากอยา่งหน่ึงท่ีมกัมองไม่
เห็นดว้ยตาเปล่าและมกัจะลืมนึกถึง ซ่ึงไม่อาจเรียกร้องจากผูป่้วยท่ีไม่มาตามนัดได ้ตามหลกัเศรษฐศาสตร์ ท่ีบอกว่า 
ตน้ทุนของสินคา้และบริการทุกอย่างมีสาเหตุมาจาก “ค่าเสียโอกาส” ของมนัทั้งส้ิน(นรินทร์ โอฬารกิจอนนัต,์ 2554 : 
7-12) ซ่ึงส าหรับในกรณีของหน่วยทนัตกรรม เห็นไดช้ดัเพราะมีการจา้งทนัตแพทยเ์ป็นรายชัว่โมง เม่ือผูป่้วยไม่มาจึง
เกิดเวลาว่างจากการรักษา ถือเป็นความสูญเสียท่ีธนาคารตอ้งจ่าย  
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือหาสาเหตุท่ีผูป่้วยไม่มารับการักษาตามเวลาท่ีนดัหมาย 
2. เพ่ือหาแนวทางแกปั้ญหาดงักล่าว ท าให้เกิดความคุม้ค่าต่อการจ่ายค่าตอบแทนทนัตแพทยร์ายชัว่โมงท่ีมา

ปฏิบติังาน ลดความสูญเสียจากการจ่ายค่าตอบแทนทนัตแพทยร์ายชัว่โมงโดยท่ีผูป่้วยไม่มารับการรักษาตามจ านวนท่ี
นดัหมาย 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
กลุ่มตัวอย่าง การคน้ควา้อิสระน้ีมุ่งศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร โดยปัญหาท่ีศึกษาคือสาเหตุท่ีผูป่้วยไม่

มารับการรักษาตามท่ีนัดหมายทางทนัตกรรมในสถานพยาบาลของธนาคารออมสิน ตลอดจนศึกษาความพึงพอใจใน
การบริการของหน่วยทนัตกรรม ประชากรท่ีใชศึ้กษาจึงเป็นพนักงานและลูกจา้ง รวมถึงครอบครัวคือ คู่สมรส บุตร 
และบิดามารดา ท่ีมารับการรักษาทางทนัตกรรม ซ่ึงจากสถิติการให้การรักษาทางทนัตกรรมต่อปี พบว่า ในปี 2559 มีผู ้
มารับการรักษา 10,342 คน ,ในปี 2560 มีผูม้ารับการรักษา 15,962 คน และในปี 2561 มีผูม้ารับการรักษา 11,540 คน 
เพราะฉะนั้นถา้คิดโดยเฉล่ีย 3 ปีหลงัมาน้ี มีผูม้ารับการรักษาทางทนัตกรรม เท่ากบั 12,615 คน 

จากขนาดกลุ่มตวัอยา่งผูม้ารับการรักษาทางทนัตกรรมน้ี น ามาค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ จาก

สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ 2549,หน้า 220) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น

การศึกษาคร้ังน้ี เท่ากบั  388   คน ตามสูตร 

                           n    =    
𝑁

1+𝑁(𝑒)2
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เม่ือ n   =    ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
e    =    ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งร้อยละ ±0.05 

N   =    ขนาดของประชากร 

Z   =     ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 
ในท่ีน้ี คิดค านวณ N มาจากผูม้ารับบริการทางทนัตกรรมรวมต่อปี โดยเฉล่ีย คือ 12,615 คน 

        แทนค่า                             n     =    
𝑁

1+𝑁(𝑒)2
 

                                                       =   
12,615

1+12,615(0.05)2
 

                                                       =    
12,615

32.5375
 

                                                       =   387.71 คน   หรือคิดเป็น   388     คน 

ดงันั้น ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสม จึงไม่ควรน้อยกว่า 388 ตวัอย่าง และเผื่อความผิดพลาดจากการตอบ
แบบสอบถามไม่สมบูรณ์อีก 12 ชุด จึงรวมแบบสอบถามทั้งส้ิน จ  านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามกบัผูม้ารับ
บริการท่ีส่วนบริการทางการแพทยข์องสถานพยาบาลธนาคารออมสิน ท าการสแกน QR code และตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 400 คน ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน    

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
ประกอบดว้ยเคร่ืองมือ 3 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี คือ                                                         
1). แบบสอบถามขอ้มูลการมารับการรักษาท่ีหน่วยทนัตกรรม ส่วนบริการทางการแพทย ์ฝ่ายสวสัดิการและ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ท่ีสถานพยาบาลธนาคารออมสิน ถึงความพึงพอใจในการบริการในดา้นต่างๆ ซ่ึงมีดว้ยกนั 4 
ส่วนดงัน้ี 

    ส่วนที่ 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ต าแหน่งงาน  
รายได ้และสิทธิในการรักษา จ านวน 6 ขอ้ 

    ส่วนที ่2 ความพึงพอใจของผูท่ี้เขา้รับการรักษาทางทนัตกรรม ต่อการบริการในดา้นต่างๆ  จ  านวนทั้งหมด 
16 ขอ้ โดยแบ่งเกณฑเ์ป็น 5 ระดบั ตามมาตรวดัแบบลิเคิร์ท(Likert’s Scale) ในการวดัระดบัความพึงพอใจ ซ่ึงมีเกณฑ์
การให้คะแนน ดงัน้ีคือ 5 หมายความว่า มากท่ีสุด, 4 หมายความว่า มาก, 3 หมายความว่า ปานกลาง, 2 หมายความว่า 
นอ้ย และ 1 หมายความว่า นอ้ยท่ีสุด 

    ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับการนัดหมายรักษาทางทันตกรรม ถึงสาเหตุท่ีไม่มาตามนัด และการเห็น
ความส าคญัของการมาตามนดั จ านวน 4 ขอ้ 

    ส่วนที ่4  ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงการบริการ  
2). การส ารวจเหตุผลท่ีผูป่้วยไม่มารับการรักษาตามนัด จากการท่ีผูป่้วยโทรมาเล่ือนนัด หรือโทรไปยนืยนั

นดัก่อนล่วงหนา้ 1 วนัแลว้ผูป่้วยปฏิเสธการมาตามนดั ขอนดัใหม่ ไม่สามารถมาตามท่ีนัดได ้กบัขอ้มูลจริงท่ีผูป่้วยไม่
มาตามนดัจริงๆ โดยไม่รับโทรศพัทท่ี์โทรไปตาม ไม่สามารถติดต่อได ้หรือขาดนดัโดยไม่ทราบสาเหตุ (เฉพาะกลุ่มท่ี
ท าการนัดการรักษาเอาไว)้ ในลกัษณะเก็บขอ้มูลในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 
2562 โดยบนัทึกในตารางเก็บขอ้มูลถึงสาเหตุของผูป่้วยท่ีไม่มารับการรับรักษาตามท่ีนดัหมาย  
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3). การสัมภาษณ์ผูม้ารับบริการในลกัษณะ Focus group โดยสัมภาษณ์กลุ่มผูม้ารับบริการท่ีมาท ารับการ
รักษาทางทนัตกรรม ท่ีหน่วยทนัตกรรม โดยสุ่มแบบอิสระ  

    ขอ้ค าถามส าหรับการสัมภาษณ์แบบ Focus group 
        1.ท่านเคยนดัรักษาทางทนัตกรรม ท่ีหน่วยทนัตกรรมหรือไม่ 
        2.ถา้ท่านเคยนดั ท่านมีปัญหาในการนดัรักษาทางทนัตกรรมหรือไม่ อยา่งไร 
        3.ท่านมีความพึงพอใจในการนดัหรือไม่ อยา่งไร 
        4.ทางหน่วยทนัตกรรมมีการโทรศพัทไ์ปเตือนล่วงหน้าก่อนวนัเวลานัด หน่ึงวนั เหตุใดท่านจึงไม่มา

ตามนดั  
        5.ถา้ท่านไม่สามารถมาตามนดัรักษาทางทนัตกรรมได ้ท่านจะท าอยา่งไร  
        6.ท่านตอ้งการให้หน่วยงานแกปั้ญหาให้ท่านอยา่งไร ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถมาตามนดัได ้
        7.ท่านทราบหรือไม่ว่า ถา้ท่านไม่มาตามนัดหรือลืมนดั อาจท าให้หมอฟันท่ีมาท าการรักษาในเวลานั้น

ว่าง เกิดความสูญเสียจากการจา้ง ไม่คุม้ค่ากบัการจ่ายค่าตอบแทน 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
        1). การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
               ใช้สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถ่ี(Frequency) และร้อยละ(Percentage) ในการวิเคราะห์ใน

แบบสอบถามส่วนท่ี 1 ลกัษณะค าถามปลายปิด จ านวน 6 ขอ้ ส าหรับอธิบายลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ต าแหน่งงาน รายได ้สิทธิการรักษาพยาบาล ท าให้ทราบถึงลกัษณะพ้ืนฐานของ
ขอ้มูลสถิติทัว่ๆ ไป เพ่ือใชอ้ธิบายการกระจายของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ในแบบสอบถาม
ส่วนท่ี 3 จ  านวน 4 ขอ้ เพ่ือใชอ้ธิบายความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลถึงระดบัการมาตามนัด สาเหตุท่ีไม่สามารถมารับ
การรักษาตามท่ีนดัหมายได ้และความคิดเห็นต่อการมาตามนดั และแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีตอ้งการ 

         2). การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ Likert’s Scale  
                ส าหรับในส่วนของแบบสอบถามขอ้ท่ี 2 ท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ ใชก้ารก าหนดช่วงชั้น ตามสูตรการ

ค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี 
        อนัตรภาคชั้น    = (ค่าสูงสุด-ค่าต ่าสุด)/จ  านวนชั้น = (5-1)/5 = 0.80                             
        แบ่งระดบัความพึงพอใจตามระดบัชั้นของคะแนนเฉล่ีย ไดด้งัตารางท่ี 2 น้ี คือ  

 
ตารางที ่2 แสดงช่วงชั้นของคะแนนกบัระดบัความพึงพอใจ 

ช่วงชั้นของคะแนน  ระดบัความพึงพอใจ 
4.21-5.00 มากท่ีสุด 
3.41-4.20 มาก 
2.61-3.40 ปานกลาง 
1.81-2.60 นอ้ย 
1.00-1.80 นอ้ยท่ีสุด 
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          3).การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบตรวจสอบรายการ  
                 แบบสอบถามส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 

ใชว้ิธีการหาค่าความถ่ี (Frequency) และสรุปมาเป็นร้อยละ (Percentage) 
          4).การวิเคราะห์ขอ้มูล ความถ่ี ปริมาณ ของผูป่้วยท่ีไม่มาตามนดั ในระยะเวลา 2 เดือนคือในช่วงวนัท่ี 

2 ม.ค. 2562 ถึงวนัท่ี 28 ก.พ. 2562 ถึงสาเหตุท่ีไม่มาตามนดั โดยใชต้ารางเก็บขอ้มูล แลว้น าสาเหตุหรือเหตุผลท่ีผูป่้วย
ไม่มาตามคิวนดัสรุปมาเป็นร้อยละ      

          5).วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์จากกลุ่มท่ีเลือก น าขอ้มูลค าตอบจากขอ้ค าถามทั้งหมด 7 ขอ้ มาวิเคราะห์
เพ่ือหาสาเหตุส่วนใหญ่ท่ีผูป่้วยไม่มารับการรักษาตามนดัหมาย รวมทั้งสรุปขอ้ปัญหา และแนวทางแกไ้ขปัญหา 
 
4. ผลการวจิัย 

จากขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน พบว่า มีผูม้ารับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 286 
คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 เป็นเพศชายจ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในกลุ่ม 31-40 ปี 
จ  านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29 รองลงมาคือกลุ่มอาย ุ21-30 ปี และกลุ่มอาย ุ41-50 ปี มีจ  านวนเท่ากนัคือ 85 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.25 ถดัไปมีจ านวนใกลเ้คียงกนัคือกลุ่มอาย ุ51-60 ปี มีจ  านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21 ส่วนกลุ่มอาย ุ61 
ปีข้ึนไปมีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 กลุ่มอายท่ีุมีจ  านวนนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มอายนุอ้ยกว่า 20 ปี มีจ  านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.5 ส าหรับสถานภาพของผูม้ารับบริการหรือผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสดจ านวน 207 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 รองลงมาคือสถานภาพสมรส มีจ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42 และสถานภาพหมา้ย/หย่า
ร้าง มีจ  านวนน้อยท่ีสุดคือ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 เม่ือดูต าแหน่งงานพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ต าแหน่งพนกังานปฏิบติัการ 5-7 จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมาคือต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัตน้ จ  านวน 
96 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ถัดไปเป็นต าแหน่งลูกจ้าง จ  านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 และต าแหน่งผูบ้ริหาร
ระดบักลาง จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 ต าแหน่งงานท่ีมีจ านวนน้อยท่ีสุดท่ีตอบแบบสอบถามคือ ต าแหน่ง
ผูบ้ริหารระดบัสูง มีจ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ส าหรับในดา้นรายไดพ้บว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
รายได ้40,001 บาทข้ึนไป จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมาคือกลุ่มรายได ้20,001-30,000 บาท มีจ านวน 
113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 และกลุ่มรายได ้10,000-20,000 บาท จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 กลุ่มรายได้ 
30,001-40,000 บาทมีจ านวนน้อยท่ีสุด เท่ากบั 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 เม่ือดูขอ้มูลทางดา้นสิทธิการรักษาพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามสิทธิการรักษาเป็นพนกังาน มีจ านวนมากท่ีสุด คือ 307 คน คิดเป็นร้อยละ 76.75 ซ่ึงเป็นจ านวนท่ี
เกินกว่าคร่ึงของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาคือสิทธิการรักษาท่ีเป็นลูกจา้ง จ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.5 สิทธิการรักษาเป็นพนักงานบ านาญ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 สิทธิการรักษาอ่ืนๆ อีก 6 สิทธิ รวมกนัแลว้มี 36 
คน คิดเป็นร้อยละ 9 โดยสิทธิการรักษาท่ีน้อยท่ีสุดท่ีตอบแบบสอบถามคือ สิทธิการรักษาเป็นบิดามารดาลูกจา้ง 
จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 โดยเม่ือเปรียบเทียบกบัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า ปัจจยัดา้นประชากกรศาสตร์ท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางการแพทย ์ ท่ีสถานพยาบาลธนาคารออมสิน ของกลุ่มพนกังานและลูกจา้ง
ธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ ท่ีแตกต่างกนัคือเพศ โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 
79.75 ส่วนเพศชายมีจ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 (ลดัดาวลัย ์วนัเสน, 2560 : 28,38) 
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ตารางที ่3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 286 71.5 โสด 207 51.75 
หญิง 114 28.5 สมรส 168 42.0 

รวม 400 100.0 หมา้ย 25 6.25 
อาย ุ   รวม 400 100.0 

น้อยกวา่ 20 ปี 10 2.5 รายได ้   
21-30 ปี 85 21.25 10,000-20,000 บาท 95 23.75 
31-40 ปี 116 29.0 20,001-30,000 บาท 113 28.25 
41-50 ปี 85 21.25 30,001-40,000 บาท 46 11.5 
51-60 ปี 84 21.0 40,001 บาทขึ้นไป 146 36.5 
61 ปีขึ้นไป 20 5.0 รวม 400 100.0 

รวม 400 100.0 สิทธิการรักษา   
ต าแหน่งงาน   พนักงาน 307 76.75 

ผูบ้ริหารระดบัสูง 14 3.5 ลูกจา้ง 38 9.5 
ผูบ้ริหารระดบักลาง 35 8.75 คู่สมรสพนักงาน 10 2.5 
ผูบ้ริหารระดบัตน้ 96 24.0 คู่สมรสลูกจา้ง 2 0.5 
พนักงานปฏิบตัิการ 5-7 194 48.5 บุตรพนักงาน 11 2.75 
พนักงานปฏิบตัิการ 2-4  19 4.75 บุตรลูกจา้ง 4 1.0 
ลูกจา้ง 42 10.5 บิดามารดาพนักงาน 8 2.0 

รวม 400 100.0 บิดามารดาลูกจา้ง 1 0.25 
   พนักงานบ านาญ 19 4.75 
   รวม 400 100.0 

 
ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจในการบริการของหน่วยทนัตกรรม พบว่า ระดบัความพึงพอใจในด้าน

ต่างๆ มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดเท่ากบั 4.27 โดยระดบัความพึงพอใจสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ 
ความสะอาดเรียบร้อยของสถานท่ี มีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียเท่ากบั 4.46 ทนัตแพทยมี์ความรู้ ความช านาญในการ
รักษา เอาใจใส่ ให้ค  าอธิบายการรักษาอย่างชดัเจน พบระดบัความพึงพอใจอยู่ในค่าเฉล่ีย 4.45 และสถานท่ีตั้งสะดวก
ในการเดินทางมารับบริการ พบว่ามีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียเท่ากบั 4.44 ตามล าดบั ในขณะท่ีระดบัความพึงพอใจท่ี
พบว่ามีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ระบบนดัหมายของหน่วยทนัตกรรม ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 ส่วนระดบัความพึงพอใจท่ี
มีค่าเฉล่ียน้อยในล าดบัถดัไป คือระยะเวลารอคอยก่อนไดรั้บบริการ ท่ีมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียเท่ากบั 3.99 ซ่ึงผล
การศึกษาใกลเ้คียงกบัการศึกษาความพึงพอใจของผูม้ารับบริการทนัตกรรม ท่ีคณะทนัตแพทยใ์นโรงเรียนแพทย ์โดย
พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการทางทนัตกรรมในภาพรวมอยู่ในระดบัพอใจมาก ซ่ึงปัจจยับริการทางทนัตกรรมท่ี
พึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นความรู้ความสามารถของทนัตแพทย ์ดา้นทกัษะความช านาญของทนัตแพทย ์และดา้นการ
รักษาดว้ยความเอาใจใส่และจริงใจตามล าดบั ส่วนระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นช่วงเวลาท่ีสามารถให้บริการ
ต่อผูรั้บบริการท่ีค่อนขา้งจ ากดั (บรรเจิด สิงขโรทยั และครรชิตพล ยศพรไพบูลย,์ 2557 : 47-48) 
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ส าหรับผลตอบแบบสอบถามในดา้นการนดัหมายทางทนัตกรรม สาเหตุและแนวทางแกปั้ญหาการนดัหมาย 
มีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาตามนัดทุกคร้ัง จ  านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมาคือส่วนใหญ่มาตาม
นดั จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 ถดัไปคือมาตามนดับา้งแต่นอ้ย จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 มาตามนัด
พอๆ กบัไม่มา จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 และไม่มาตามนดัเลย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 โดยสาเหตุท่ี
ไม่มาตามนัดส่วนใหญ่คือการติดประชุมด่วน ท่ีม่ีจ  านวนมากท่ีสุดเท่ากบั 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75 รองลงมาคือ
ติดงาน ท างานเพลิน อีกเป็นจ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23 ตอบว่าลืมนดัมีจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13 สาเหตุ
จากเจ็บป่วย จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10 จากการจราจร อีก 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 ไม่มาเพราะไม่มีคนพามา 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 และมีเหตุผลอ่ืนๆ อีก 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 ส าหรับความคิดเห็นต่อการมาตาม
นัดรักษาทางทนัตกรรมส่วนใหญ่เห็นว่าการมาตามนัดเป็นเร่ืองส าคญั จ  านวน 381 คน คิดเป็นร้อยละ 95.25 ท่ีเหลือ
เห็นว่าการไม่มาตามนดัหรือผดินดัเป็นเร่ืองธรรมดา ไม่มีผลกระทบใดๆ มีเพียง 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 โดยผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีไม่สามารถมาตามนัดได ้ยงัมีความตอ้งการการรักษาทางทนัตกรรมอยู ่ โดยตอ้งการให้ทาง
หน่วยงานแกไ้ขปัญหาโดยการนดัใหม่ มีเป็นจ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 สลบัคิวนดั มีจ  านวน 99 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.75 แกปั้ญหาโดยการเล่ือนนดัไปก่อน จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 แกปั้ญหาโดยการโทรตามถา้คิว
นดัว่าง จ  านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 และไม่นดัต่อมีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 

ผลจากการส ารวจขอ้มุลเหตุผลท่ีผูป่้วยนัดหมายแล้วไม่มาตามนัด ระหว่างวนัท่ี 2 มกราคม 2562 ถึง 28   
กุมภาพนัธ์ 2562 เป็นเวลา 2 เดือน พบว่า มีผูป่้วยท่ีไม่สามารถมาตามท่ีนัดไดร้วมแลว้ทั้งหมด 162 คน แต่ผูช่้วยทนัต
แพทยส์ามารถตามผูป่้วยท่ีลงคิวนดัฉุกเฉินไวม้าท าการรักษาได ้63 คน ก็ยงัเหลือปริมาณคิวนดัท่ีว่างจากผูป่้วยอีกรวม
แลว้ในเวลา 2 เดือนเท่ากบั 99 คน จากจ านวนวชัว่โมงการท างานของทนัตแพทยท์ั้งหมดในช่วงเวลา 2 เดือนน้ีท่ี
เท่ากบั 431 ชัว่โมง นดัหมายผูป่้วย 862 คน ไม่ไดม้ารับการรักษาตามจ านวนนดัหมาย 99 คน คิดเป็นร้อยละ 11.48 ซ่ึง
เม่ือเทียบกบัร้อยละของผูป่้วยท่ีไม่มาตามนัดในปี 2561 แลว้แทบไม่ลดลงเลย โดยสาเหตุท่ีส ารวจและรวบรวมได้ 
พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่ท่ีผูป่้วยไม่มารับการรักษาทางทนัตกรรมตามนดั คือ ติดประชุมด่วนหรือติดงานไม่สามารถมา
ตามท่ีนดัไดเ้ป็นจ านวน 87 คน จาก 162 คน คิดเป็นร้อยละ 53.70 ไม่รับโทรศพัทแ์ละลืมนดัมีจ านวน 45 คน จาก 162 
คน คิดเป็นร้อยละ 27.78 สาเหตุจากเจ็บป่วยมีจ านวน 22 คน จาก 162 คน คิดเป็นร้อยละ 13.58 ท่ีเหลือเป็นสาเหตุอ่ืนๆ 
เช่น ยกเลิกนดั ขอเล่ือนนดั ลางาน ลาออก การจราจรฯ 

ผลจากการสัมภาษณ์ Focus group ตามแนวทางข้อค าถามทั้งหมด 7 ข้อ ได้ความโดยสรุปว่า ผูป่้วยท่ีนัด
รักษาทางทนัตกรรมส่วนใหญ่ไม่มีความพึงพอใจในระยะเวลาการนัดหมายการรักษา เพราะมีระยะเวลานดัคร้ังต่อไป
นาน ตอ้งการให้นัดไดเ้ร็วกว่าน้ี และพอนัดนานท าให้เกิดปัญหามีภาระงานติดพนัเร่งด่วน หรือติดประชุม ตอ้งออก
ต่างจงัหวดั ไม่สามารถมาตามท่ีนดัได ้และมกัเป็นการขาดนดักระทนัหันท่ีไม่ไดแ้จง้ก่อน หรือถา้เลยนดัไปแลว้ผูป่้วย
ก็มีความตอ้งการท่ีจะนัดให้ไดเ้ร็วโดยการสลบัคิวนัดหรือโทรตามเขา้มารักษาถา้คิวนัดว่าง ไม่ตอ้งการไปรอคิวรอบ
ใหม่ซ่ึงยาวนานกว่า  แต่ก็มีบางกรณีท่ีผูป่้วยให้สัมภาษณ์ว่า หน่วยงานโทรไปเล่ือนนัดเอง เน่ืองจากทนัตแพทยป่์วย 
ลางาน ไม่เขา้มาปฏิบติังานในวนันั้ นๆ บางคนก็ไม่มาตามนัดเพราะไปรักษาท่ีคลินิกเอกชนขา้งนอกเรียบร้อยแล้ว 
เพราะรอตามคิวนัดไม่ไหวแต่ไม่ไดโ้ทรมาบอก แต่ส าหรับภาพรวมของการบริการของหน่วยทนัตกรรมถือว่าอยูใ่น
เกณฑท่ี์ดี 
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ผลจากการศึกษาดว้ยเคร่ืองมือประกอบกันทั้งสามส่วนน้ี ถือเป็นการศึกษาแบบ Mix Methods เพ่ือความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลตามหลกั Triangulation purpose  

(ส าหรับการน าเสนอผลงาน ไดเ้ตรียมเป็นตารางและแผนภูมิ เพ่ือแจกแจงรายละเอียดให้ดูเขา้ใจง่ายข้ึน)  
 
5. การอภปิรายผล 

จากผลการศึกษาทั้งหมด เม่ือพิจารณาถึงความพึงพอใจในการบริการของหน่วยทนัตกรรม ถือว่าอยูใ่นระดบั
ความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด และผูม้าใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 76.8 สอดคลอ้งกบัสาเหตุท่ี
ผูใ้ชบ้ริการไม่สามารถมาตามนดัไดเ้น่ืองจากติดประชุมด่วน หรือติดงาน ท างานเพลิน ซ่ึงรวมกนัแลว้คิดเป็นสาเหตุถึง
ร้อยละ 62.8 และผูต้อบแบบสอบถามหรือผูใ้ชบ้ริการยงัมีความตอ้งการการรักษาอยู่โดยเสนอแนวทางแกปั้ญหาคือ
การนดัหมายใหม่ สลบัคิวนดั หรือโทรตามเม่ือคิวนดัว่าง รวมแลว้คิดเป็นร้อยละ 75.5  

แนวทางเลือกการแกปั้ญหา 
แนวทางแกปั้ญหากรณีท่ีผูป่้วยติดประชุมหรือติดงานด่วน ท าให้ไม่สามารถมารับการรักษาไดต้รงตามเวลา

ท่ีนัดหมาย จึงตอ้งมีแนวทางติดตามผูป่้วยท่ีรอคิวรักษาให้เขา้มารับการรักษาแทน ปรับปรุงระบบนัดหมาย เพ่ือลด
ความสูญเสียจากการจ่ายค่าตอบแทนทนัตแพทยร์ายชัว่โมงโดยท่ีผูป่้วยไม่สามารถมาตามนัดได ้ มีแนวทางเลือกอยู่
อยา่งนอ้ย 3 แนวทาง พร้อมขอ้ดีขอ้เสียและงบประมาณ ดงัน้ี 

1. แนวทางการปรับปรุงระบบนดัหมายทางทนัตกรรมแบบออนไลน์ โดยน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยเพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วในการนดัหมาย เล่ือนนดัหรือตรวจสอบเวลาท่ีนดัหมายไดเ้อง ขอ้ดีคือระบบทนัสมยั พฒันาเขา้กบัยุค
ดิจิทลั แต่ตอ้งเสียงบประมาณในการด าเนินการสูงไม่ต ่ากว่า 10 ลา้นบาทในการจดัซ้ือ จดัจา้งระบบโปรแกรมนัด
หมายออนไลน์ อีกทั้งยงัตอ้งมีการอบรมผูใ้ชง้านระบบใหม่ 

2. แนวทางจดัระบบนัดหมายผ่านไลน์กลุ่ม โดยการสร้างกลุ่มไลน์ ยืนยนัการนัดหมายไดด้ว้ยไลน์ เม่ือใน
กลุ่มมีผูติ้ดงานไม่สามารถมารับการรักษาไดใ้นเวลาท่ีนัดแจง้มา ผูท่ี้ตอ้งการคิวนัดแทนสามารถแจง้ช่ือ แลว้ผูดู้แล
ระบบไลน์รีบจดัหาบตัรประวติัการรักษา เพ่ือส่งผูป่้วยเขา้ทดแทนในกรณี ท่ีว่างทนัที แต่ก็มีขอ้เสียคือขั้นตอนการ
พฒันาการใชง้าน ตลอดจนไม่สามารถครอบคลุมผูม้ารับบริการท่ีมีจ  านวนมากไดห้มด 

3. แนวทางปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามการนัดหมาย เป็นแนวทางท่ี
สามารถปรับปรุงแกไ้ขไดท้นัท่วงที ไม่มีงบประมาณเพ่ิมในการจดัการแกไ้ขปัญหา แต่ไดผ้ลตอบแทนคุม้ค่า อีกทั้ง
เป็นตอบรับการบริการท่ีดีของหน่วยงาน  

แนวทางแกปั้ญหาท่ีเสนอพร้อมเหตุผล 
แนวทางการปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานและลูกจา้ง

ในหน่วยทนัตกรรม เป็นแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเลือกเพ่ือติดตามผูป่้วยท่ีนดัให้มารับการรักษา ดงัน้ี คือ 
1.โทรศพัทย์นืยนัก่อนการนดัหมายล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั 
2. มีระบบส่ง SMS เตือนก่อนถึงวนันดั ล่วงหนา้ 1 สัปดาห์ 
3. เม่ือผูป่้วยติดงานหรือติดประชุมด่วน ตอ้งสามารถสลบัคิวนดัให้ได ้ไม่ตอ้งให้ผูป่้วยเขา้คิวนดัใหม่ 
4. เม่ือผูป่้วยขาดนัดหรือไม่มาตามท่ีนนัด พนกังานเคาน์เตอร์ทนัตกรรม ตอ้งรีบด าเนินการจดัหา โทรศพัท์

ตามผูป่้วยท่ีลงช่ือรอคิวแทนผูป่้วยท่ีขาดนดัโดยด่วน 
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5. ผูป่้วยท่ีไม่ไดน้ดัรักษาทางทนัตกรรม แต่มีอาการส าคญั เช่น ปวด เจ็บ บวม อกัเสบ ของฟันหรือช่องปาก 
ซ่ึงควรไดรั้บการตรวจวินิจฉยั เพ่ือแกปั้ญหาโดยเร่งด่วน ควรไดรั้บการเขา้พบทนัตแพทยเ์พ่ือวินิจฉยัอาการและรักษา 
ภายในเร็ววนั 

6. บางคร้ังงานทนัตกรรมบางงานอาจใชเ้วลาในการบ าบดัรักษาไม่นานถึงคร่ึงชัว่โมงต่อหน่ึงคน พนักงาน
เคาน์เตอร์ทนัตกรรมควรจดัให้ทนัตแพทยร์ายชัว่โมงท่ีมาปฏิบติังานช่วยตรวจวินิจฉยัหรือให้การบ าบดัรักษาผูป่้วยใน
กรณีท่ีมีอาการให้ได ้เป็นการเพ่ิมจ านวนผูป่้วยต่อวนั เพ่ือช่วยให้เกิดความคุม้ค่าต่อการจา้งทนัตแพทยร์ายชัว่โมงมา
ปฏิบติังาน 

7. ปรับปรุงการส่ือสารของพนักงานเคาน์เตอร์ทนัตกรรม แมจ้  านวนพนักงานหรือผูต้อ้งการ เขา้รับบริการ
เพ่ือการรักษาทางทนัตกรรมจะมากเม่ือเทียบกบัจ านวนทนัตแพทย ์แต่ถา้มีการส่ือสารท่ีดี และติดตามการนัดหมาย 
จดัสรรผูม้ารับบริการให้ไดเ้ขา้รับการรักษากบัทนัตแพทยไ์ดต้ามเวลา ไม่ปล่อยให้มีช่วงเวลาการท างานของทนัต
แพทยท่ี์ว่าง ก็จะท าให้เกิดความคุ้มค่ากบัการจ่ายค่าตอบแทนทนัตแพทย ์นั่นคือไม่สูญเสียเวลางานไปโดยเปล่า
ประโยชน์จากค่าตอบแทนหรือค่าจา้ง 

จากแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเลือก สามารถน ามาเป็นตั้งเป็นดัชนีตวัช้ีวดั (Key Performance Index) ให้กบั
พนักงานและลูกจา้งในหน่วยทนัตกรรม โดยมีเป้าหมายคือติดตามผูป่้วยท่ีนัดหมายให้มารับการรักษาไดค้รบตาม
จ านวนท่ีนดัหมายต่อชัว่โมงการท างานของทนัตแพทยท่ี์จา้งมาปฏิบติังานเป็นรายชัว่โมง คิดเป็น 100% 

ปัจจยัแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) ของปัญหาน้ี คือ ความคุม้ค่าต่อการจ่ายค่าจา้งหรือค่าตอบแทน
ทนัตแพทยร์ายชัว่โมงท่ีมาปฏิบติังาน ไม่สูญเสียคิวนัดโดยเปล่าประโยชน์ เม่ือผูป่้วยท่ีติดประชุมด่วนหรือติดงาน
สามารถสลบัคิวนดัได ้หรือโทรตามเม่ือคิวนดัว่าง ฯลฯ ก็จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการบริการ
ของหน่วยทนัตกรรม และเม่ือผูป่้วยไดรั้บบริการอยา่งท่ีตอ้งการ ก็ท  าให้เกิดความมัน่ใจ ไวว้างใจ และมารับบริการ
อย่างต่อเน่ืองตามท่ีนัดหมาย เห็นความส าคญัของการมาตามนัด ไม่เกิดการขาดนัดหรือไม่มาตามนัด ระบบการนัด
หมายก็จะเป็นไปดว้ยความรวดเร็วไม่ล่าชา้ออกไปอีก เพราะสามารถติดตามให้มีผูป่้วยไดเ้ขา้รับการรักษาตามชัว่โมง
การท างานของทนัตแพทย ์ 

แผนการปฏิบติังาน (Action Plan) ของแนวทางการแกปั้ญหา มีกิจกรรมการด าเนินงานอยูด่ว้ยกนั 3 ส่วน คือ 
การส่ง SMS ล่วงหน้า 1 สัปดาห์เพ่ือเตือนวนัเวลานัดหมาย รับผิดชอบโดยผูช่้วยทนัตแพทยข์า้งเกา้อ้ีของทนัตแพทย์
แต่ละคนประจ าวนั เขา้ไปดูคิวนัดของทนัตแพทยท่์านนั้นล่วงหน้า และด าเนินการส่ง SMS เป็นประจ าทุกวนัให้กบั
ผูป่้วยท่ีจะตอ้งมารับการรักษาในสัปดาห์หนา้ ส่วนท่ีสอง คือการโทรศพัทไ์ปยงัผูป่้วยท่ีนดัไวล่้วงหนา้ 1 วนัเพ่ือยนืยนั
การนดัหมาย รับผดิชอบโดยผูช่้วยทนัตแพทยท่ี์เคาน์เตอร์ทนัตกรรม เป็นประจ าทุกวนัในช่วงเวลา 15.30-16.00 หากมี
การเปล่ียนแปลงให้แกไ้ขจัดหาผูป่้วยให้มารับการรักษาทดแทน และงานในส่วนท่ีสามคือ ประชุมทั้งหน่วยงาน
ติดตามผลเป็นประจ าทุกเดือน ว่าสามารถติดตามหรือจดัให้มีผูป่้วยเขา้รับการรักษาไดค้รบเต็มตามชัว่โมงการท างาน
ของทนัตแพทยจ์า้งเป็นรายชัว่โมงหรือไม่ อยา่งไร ทั้งน้ีมีแผนส ารอง (contingency plan) อนัเกิดจากการท่ีผูป่้วยผดินดั
กระทนัหัน โดยจดัหาผูป่้วยท่ีลงช่ือรอคิวไวเ้ป็นคิวฉุกเฉินให้เขา้มารับการรักษาแทน หรืออาจเป็นผูป่้วยท่ีมีอาการ
ฉุกเฉินในวนันั้นท่ีนัง่รออยู ่ให้เขา้มาทดแทนในคิวนดัท่ีว่าง 
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี มีประโยชน์ในแง่ของการคน้หาปัญหาท่ีแทจ้ริงของหน่วยงาน และน ามา

วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแกปั้ญหา เกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้และแกปั้ญหาไดจ้ริง ซ่ึงในแง่การบริการของ
หน่วยงานก็ควรมีการศึกษาถึงความพึงพอใจของผูม้ารับบริการอยา่งต่อเน่ือง อนัจะท าให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจ
และปัญหาต่างๆ ท่ีน าไปสู่การพฒันาระบบการบริการอย่างต่อเน่ือง และเพ่ิมความพึงพอใจให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูม้ารับบริการมากท่ีสุด 
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กลยุทธ์ทางการตลาดเพิ่มยอดผู้ใช้บริการรับฝากเงินนอกสถานที่ ผ่านเคร่ือง Smart Device ของ
ธนาคารออมสินสาขาฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง 

Strategy of marketing to increase the service users that service for deposit money off-site via 
Smart Device machines of the Government Saving Bank in Harbor Mall Laemchabang branch 
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บทคดัย่อ 

จากการศึกษา กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ิมยอดผูใ้ชบ้ริการรับฝากเงินนอกสถานท่ี ผ่านเคร่ือง Smart Device 
ของธนาคารออมสินสาขาฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบงั โดยเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ กบักลุ่มตวัอย่างลูกคา้ธนาคาร
ออมสินสาขาฮาร์เบอร์ มอลล ์แหลมฉบงั  จ  านวน 400 คน  ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก มีสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ
คือ ร้อยละ การแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย และ ค่าสถิติ Chi-square test  ผลการศึกษาปัญหาเคร่ืองรับฝากเงินนอกสถานท่ี 
Smart Device ของธนาคารออมสินสาขาฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบงั คือ (1) ปัญหาดา้นการประชาสัมพนัธ์เคร่ืองรับ
ฝากเงินนอกสถานท่ี Smart Device มีจ  านวนจ ากัด และ (2) พนักงานของธนาคารออมสินมีจ านวนไม่เพียงพอ
ให้บริการ ซ่ึงมีกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ิมยอดผูใ้ชบ้ริการรับฝากเงินนอกสถานท่ี Smart Device ของธนาคารออมสิน
สาขาฮาร์เบอร์ มอลล ์แหลมฉบงั คือ (1) ธนาคารตอ้งจดัหน่วยเคล่ือนท่ีให้บริการนอกสถานท่ี โดยก าหนดวนัท่ี และ
เวลาแน่นอน (2) ธนาคารออมสิน ควรให้ความส าคญัในการพฒันาพนักงานให้มีความพร้อมในการบริการ และมี
ความรู้เก่ียวกบัเคร่ือง Smart Device ของธนาคารออมสิน (3)  ธนาคารออมสินควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้กบัลูกคา้
ทราบถึงจุดเด่นในของ เคร่ือง Smart Device ของธนาคารออมสิน เก่ียวกบัการให้บริการในพ้ืนท่ีห่างไกลได ้และตอ้ง
มีจ านวนเคร่ืองท่ีให้บริการเพียงพอต่อความต้องการ และ (4)  ธนาคารออมสินควรมีการจัดท ากิจกรรมส่งเสริม
การตลาดแบบปากต่อปาก หรือ มอบของขวญัให้ลูกคา้ท่ีแนะน าบุคคลใกลชิ้ดมาใชบ้ริการ 
ค าส าคญั: กลยทุธ์ทางการตลาด,  เคร่ืองรับฝากเงินนอกสถานท่ี, ธนาคารออมสิน 

 

ABSTRACT 
This research was a study to strategy of marketing to increase the service users that service for deposit 

money off-site via Smart Device machines of the Government Saving Bank in Harbor Mall Laemchabang branch. 
This case used the quantitative study with Government Saving Bank customers in Harbor Mall Laemchabang branch 
by conveniently random with 400 people to test the statistical analysis by using percentage, frequency distribution, 
means and chi-square test. The study found that the causes of problem as the following. 1) The problem of public 
relations of service for deposit money off-site via Smart Device machines was limited. 2) There was not the employee 
of the Government Saving Bank enough service. The strategy of marketing to increase the service users that service 
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for deposit money off-site via Smart Device machines as the followings. 1) The bank should to be arrange mobile 
units for off-site service by determine the exact date and time. 2) The bank should prioritize to develop the employee 
to be ready for service and have knowledge about Smart Device machines. 3) The bank should to be public relations 
about advantages to service out of remote area to the customers and there should the number of machines is sufficient 
for the needs. 4) The bank should to have an activity about marketing promotion by keep talking or gift giving for 
the customers that recommend the close person to use the service. 
Keywords:  Marketing Strategy, Smart Device, Government Saving Bank 
 

1. บทน า 
การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ิมยอดผูใ้ช้บริการรับฝากเงินนอกสถานท่ีผ่านเคร่ือง Smart Device ของ

ธนาคารออมสินสาขาฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบงั เป็นการศึกษาถึงแนวทางการเพ่ิมจ านวนผูใ้ชบ้ริการเคร่ืองรับฝาก
เงินนอกสถานท่ี (Smart Device) ของธนาคารออมสินสาขาฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบงั โดยเคร่ืองรับฝากเงินนอก
สถานท่ี (Smart Device) เป็นเคร่ืองมือในการน ามาให้บริการท าธุรกรรมทางการเงินไดเ้หมือนเคาน์เตอร์ธนาคาร โดย
มีเจา้หน้าท่ีคอยให้บริการ ซ่ึงจะท าผ่านระบบออนไลน์ท่ีจะมีผลกบัยอดเงินในบญัชีทนัที โดยไม่เสียค่าบริการ ซ่ึง
เคร่ืองรับฝากเงินนอกสถานท่ี (Smart Device) สามารถลดตน้ทุนให้กบัธนาคารออมสินไดม้ากกว่า 50 ลา้น (ธนาคาร
ออมสิน, 2561) จากการปรับปรุงรถโมบาย ลดการตั้ งสาขา ลดการใช้พนักงาน ฯลฯ อีกทั้งลูกค้าสามารถเขา้รับ
ค าปรึกษาด้านการเงินจากพนักงานโดยตรงเหมือนกับไปท่ีธนาคารสาขา แต่จากรายงานผลการด าเนินงานของ
ธนาคารออมสินสาขาฮาร์เบอร์ มอลล ์แหลมฉบงั พบว่าในปี 2561 พบว่ามีจ  านวนผูม้าใชบ้ริการเคร่ืองรับฝากเงินนอก
สถานท่ี (Smart Device) ของธนาคารออมสินสาขาฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบงั ต ่าท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัธนาคาร
ออมสินอีก 9 สาขาในเขตชลบุรี 1 แสดงให้เห็นว่าธนาคารออมสินสาขาฮาร์เบอร์ มอลล ์แหลมฉบงั ตอ้งท าการพฒันา
กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือกระตุน้ลูกคา้มาใชบ้ริการเคร่ืองรับฝากเงินนอกสถานท่ี (Smart Device) เพ่ิมมากข้ึน ดงันั้น 
ผูว้ิจยัจึงสนใจการศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ิมยอดผูใ้ชบ้ริการรับฝากเงินนอกสถานท่ีผ่านเคร่ือง Smart Device 
ของธนาคารออมสินสาขาฮาร์เบอร์ มอลล ์แหลมฉบงั เพ่ือกระตุน้ให้ลูกคา้ธนาคารออมสินเกิดการตดัสินใจใชบ้ริการ
เคร่ืองรับฝากเงินนอกสถานท่ี (Smart Device) เพ่ิมมากข้ึน  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือเพ่ิมยอดผูใ้ชบ้ริการเคร่ืองรับฝากเงินนอกสถานท่ี (Smart Device) 
2. เพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการให้บริการเคร่ืองรับฝากเงินนอกสถานท่ี (Smart Device) ของธนาคารออมสิน 
3. เพ่ือท ากลยทุธ์ทางการตลาดของเคร่ืองรับฝากเงินนอกสถานท่ี (Smart Device) 

 

3. การด าเนินการวจิัย 
 ผูว้ิจยัใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกใชว้ิธีการส ารวจดว้ยแบบสอบถามท่ีสร้าง
ข้ึนและไดก้  าหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้งัน้ีคือ 
 3.1 กลุ่มตวัอย่างคือ ลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบงั จ  านวน 400 คน ท าการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
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 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ใชเ้คร่ืองมือในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสร้างข้ึนจากการ

รวบรวมแบบสอบถามจากงานวิจยัท่ีตรงและใกลเ้คียงท่ีเผยแพร่ในปีปัจจุบนัและยอ้นหลงัไม่เกิน 5 ปี เป็นค าถามชนิด
ปลายปิด โดยแบ่งโครงค าถามออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended 
Question) ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question)    

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด 
(Close-Ended Question) ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question)  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด 
(Close-Ended Question) ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) โดยแบ่งเกณฑ์
การวดัแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) เป็น 5 ระดบัตั้งแต่ระดบันอ้ยท่ีสุด (1 คะแนน) ถึง มากท่ีสุด (5 คะแนน) 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาและขอ้เสนอแนะในการใช้งานเคร่ืองรับฝากเงินนอกสถานท่ี 
(Smart Device) โดยเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-Ended Question) 

3.3 ความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ผูว้ิจยัน าแบบสอบถาม ไปตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของตวัแปรปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด พบว่า มีค่าความเช่ือมัน่โดยรวม เท่ากบั 0.901 
3.4 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 

1. การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพ่ือใชอ้ธิบายลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล 
และพฤติกรรมของลูกคา้ ดว้ยสถิติค่าร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency)  

2. ค่าสถิติ Chi-square test เพ่ือใชท้ดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของลูกคา้ธนาคารออมสินกบั
ปัจจยัส่วนบุคคล 
 

4. ผลการวจิัย 
4.1 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.8 มีอาย ุ50 ปี ข้ึนไป 
ร้อยละ 46.2 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 53.8 มีสถานภาพโสดร้อยละ 60.5 มีอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 
43.0 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 – 40,000 บาท ร้อยละ 40.8 

4.2 ผลการวเิคราะห์พฤตกิรรมการท าธุรกรรมทางการเงิน 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักบริการรับฝากเงินนอกสถานท่ี ผ่าน

เคร่ือง Smart Device ของธนาคารออมสิน ร้อยละ 62.4 เคยใชบ้ริการรับฝากเงินนอกสถานท่ี ผา่นเคร่ือง Smart Device 
ของธนาคารออมสิน ร้อยละ 62.4 รู้จกัเคร่ืองรับฝากเงินนอกสถานท่ี ผ่านเคร่ือง Smart Device ของธนาคารออมสิน 
ผ่านพนักงานธนาคารออมสินร้อยละ 58.8 มีมูลค่าสูงสุดในการท าธุรกรรมทางการเงินกบัเคร่ืองรับฝากเงินนอก
สถานท่ี ผา่นเคร่ือง Smart Device ของธนาคารออมสิน เท่ากบัต ่ากว่า 1,000 บาท  ร้อยละ 54.0 ท าธุรกรรมทางการเงิน
กบัเคร่ืองรับฝากเงินนอกสถานท่ี ผ่านเคร่ือง Smart Device ของธนาคารออมสิน ประมาณ 6  -10 คร้ัง/เดือน  ร้อยละ 
57.0 ฝากเงินกบัเคร่ืองรับฝากเงินนอกสถานท่ี ผา่นเคร่ือง Smart Device ของธนาคารออมสิน ร้อยละ 54.0 
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ ในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในระดับมาก โดยระดับความส าคญั 3 
อนัดบัแรก คือ พนกังานให้บริการ ช่องการจดัจ าหน่าย  และ ราคา  

4.4 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตวัแปร 
 

ตารางท่ี 1 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ เก่ียวกบัช่อง
ทางการรู้จกัเคร่ือง Smart Device   

ตวัแปร 
พฤติกรรมการใชบ้ริการ 

เก่ียวกบัช่องทางการรู้จกัเคร่ือง Smart Device 
2 Sig. (2-tail) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 117.173 0.000 
*  Sig. < 0.05 

ผลการศึกษาตามตาราง พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ 
เก่ียวกบัช่องทางการรู้จกัเคร่ือง Smart Device   ของลูกคา้ธนาคารออมสิน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 

ตารางท่ี 2 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ เก่ียวกบั
มูลค่าการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นเคร่ือง Smart Device   

ตวัแปร 
พฤติกรรมการใชบ้ริการเก่ียวกบัมูลค่าการท าธุรกรรมทางการ

เงินผา่นเคร่ือง Smart Device   
2 Sig. (2-tail) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 56.469 0.000 
*  Sig. < 0.05 

ผลการศึกษาตามตาราง พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ 
เก่ียวกบัมูลค่าการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านเคร่ือง Smart Device  ของลูกคา้ธนาคารออมสิน อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ 0.05 

 

ตารางท่ี 3 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ เก่ียวกบั
จ านวนคร้ังในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นเคร่ือง Smart Device   

ตวัแปร 
พฤติกรรมการใชบ้ริการเก่ียวกบัจ านวนคร้ังในการท าธุรกรรม

ทางการเงินผา่นเคร่ือง Smart Device   
2 Sig. (2-tail) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 62.986 0.000 
*  Sig. < 0.05 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1087 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ผลการศึกษาตามตาราง พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ 
เก่ียวกบัจ านวนคร้ังในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นเคร่ือง Smart Device  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
ตารางท่ี 4 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ เก่ียวกบั
ประเภทของการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นเคร่ือง Smart Device   

ตวัแปร 
พฤติกรรมการใชบ้ริการเก่ียวกบัประเภทของการท าธุรกรรม

ทางการเงินผา่นเคร่ือง Smart Device   
2 Sig. (2-tail) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 38.56 0.000 
*  Sig. < 0.05 

ผลการศึกษาตามตาราง พบว่า  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ 
เก่ียวกบัประเภทของการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นเคร่ือง Smart Device  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

4.5 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาสาเหตุของปัญหา 
1. จากการศึกษา พบว่า กลุ่มลูกค้าท่ีนิยมใช้บริการเคร่ืองรับฝากเงินนอกสถานท่ี ผ่านเคร่ือง Smart 

Device ของธนาคารออมสิน มีอายุ 60 ปี ข้ึนไป ซ่ึงเป็นกลุ่มผูสู้งอายุท่ีไม่มีความสะดวกเขา้มาใชบ้ริการธนาคารออม
สินท่ีสาขา และไม่สามารถใชแ้อพพลิเคชัน่ฝากเงินได ้ ซ่ึงกลุ่มบุคคลท่ีเป็นผูสู้งอายุ จะมีบุคลิกท่ีท าอะไรชา้ และไม่
ค่อยกลา้เขา้มาซักถามรายละเอียดเก่ียวกบัการใชง้านเคร่ือง Smart Device ดงันั้น ถา้ตอ้งการเพ่ิมยอดการใชบ้ริการ 
ธนาคารออมสินควรให้ความส าคญักบัการส่ือสารถึงการให้บริการเคร่ือง Smart  Device ให้กบัลูกคา้กลุ่มน้ีโดยตรง 

2. จากการศึกษา พบว่า เม่ือท าการสอบถามลูกคา้ธนาคารจ านวนร้อยละ  100  จะไม่รู้จกัเคร่ือง Smart 
Device ของธนาคารออมสิน  ร้อยละ 37.6  แสดงว่า  ลูกคา้ธนาคารออมสิน 100 คน จะมีลูกคา้ท่ีรู้จกัเคร่ือง Smart 
Device ของธนาคารออมสิน  เพียง 37 คน  คิดเป็นสัดส่วน 1:3 แสดงว่า ปัญหาหลกัของการให้บริการเคร่ือง Smart 
Device ของธนาคารออมสิน  คือ การส่ือสารให้ลูกคา้รู้จกัเคร่ือง Smart Device ของธนาคารออมสิน มากข้ึน 

3. จากการศึกษา พบว่า ลูกคา้ธนาคารออมสินให้ความส าคญักบัพนักงานบริการในระดับมาก อีกทั้ง
ปัจจยัดา้นพนักงานยงัมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองรับฝากเงินนอกสถานท่ี ผ่านเคร่ือง Smart Device ของ
ธนาคารออมสินสาขาฮาร์เบอร์ มอลล ์แหลมฉบงั แต่จากการส ารวจธนาคารออมสินสาขาสาขาฮาร์เบอร์ มอลล ์แหลม
ฉบงั มีจ  านวนลูกคา้เฉล่ียต่อเดือน 3,000 – 5,000 คน ซ่ึงถือว่ามีจ  านวนค่อนขา้งมาก แต่จ านวนพนกังานท่ีให้บริการมี
จ านวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการ  

4.6  แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาและข้อดีและข้อเสียแต่ละแนวทางเลือก 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถหาแนวทางเลือกการแกไ้ขปัญหาในการใชบ้ริการเคร่ืองรับฝากเงินนอก

สถานท่ี ผา่นเคร่ือง Smart Device ของธนาคารออมสินสาขาฮาร์เบอร์ มอลล ์แหลมฉบงั ดงัน้ี 
1. เคร่ืองรับฝากเงินนอกสถานท่ี ผ่านเคร่ือง Smart Device ของธนาคารออมสินสาขาฮาร์เบอร์ มอลล ์

แหลมฉบงั มีจ  านวน 1 เคร่ือง ซ่ึงเป็นเคร่ืองท่ีเน้นการน าไปให้บริการนอกสถานท่ี เช่น ตลาดสด หน่วยงานราชการ 
โรงเรียน งานเทศกาลประจ าอ  าเภอ และอ าเภอท่ีไม่มีท่ีตั้งของธนาคารออมสินสาขา ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีเน้นให้บริการ
นอกสถานท่ี ซ่ึงลูกคา้ธนาคารออมสินกลุ่มน้ีจะไม่สะดวกมาใชบ้ริการธนาคารออมสินสาขาต่างพ้ืนท่ี ดงันั้น ธนาคาร
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ออมสินจึงจดัให้น าเคร่ืองรับฝากเงินนอกสถานท่ี Smart Device ไปให้บริการซ่ึงถา้สามารถก าหนดวนัท่ี และเวลา
แน่นอน ลูกคา้ในพ้ืนท่ีห่างไกลจะท่ีทราบก าหนดการให้บริการ จะไดว้างแผนมาใชบ้ริการโดยไม่ตอ้งไปท่ีธนาคาร
ออมสินสาขา ท าให้ลูกคา้ประหยดัค่าเดินทางได ้

2. จากการศึกษา พบว่า ลูกคา้ธนาคารออมสินให้ความส าคญักบัพนักงานบริการในระดบัมาก อีกทั้ง
ปัจจยัดา้นพนักงานยงัมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองรับฝากเงินนอกสถานท่ี ผ่านเคร่ือง Smart Device ของ
ธนาคารออมสินสาขาฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบงั ดงันั้น ธนาคารออมสิน ควรให้ความส าคญัในการพฒันาพนกังาน
ให้มีความพร้อมในการบริการ และมีความรู้เก่ียวกับเคร่ือง Smart Device ของธนาคารออมสิน โดยคุณลักษณะ
พนกังานท่ีลูกคา้ธนาคารออมสิน ตอ้งการ คือ  

1. พนกังานท่ีให้บริการมีความเต็มใจและพร้อมท่ีจะให้บริการตลอดเวลา 
2. พนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
3. พนกังานสามารถส่ือสารกบัลูกคา้ได ้โดยให้บริการดว้ยความถูกตอ้งแม่นย  าและเช่ือถือได้ 
4. พนกังานตอ้งมีความซ่ือสัตย ์และให้บริการอยา่งเสมอภาพ 
3. จากการศึกษา พบว่า ลูกคา้ให้ความส าคญักบัเคร่ืองรับฝากเงินนอกสถานท่ี ผ่านเคร่ือง Smart Device 

ของธนาคารออมสิน เก่ียวกับการให้บริการในพ้ืนท่ีห่างไกลได ้อีกทั้งมีจ  านวนเคร่ืองท่ีให้บริการเพียงพอต่อความ
ตอ้งการ ดงันั้น ธนาคารควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้กบัลูกคา้ทราบถึงจุดเด่นในดา้นน้ี  

4. จากการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ลูกคา้รู้จกัเคร่ืองรับฝากเงินนอกสถานท่ี ผา่นเคร่ือง Smart Device ของ
ธนาคารออมสิน จากพนักงานธนาคารและบุคคลใกลชิ้ด  ดงันั้น ธนาคารควรมีการจดัท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาด
แบบปากต่อปาก หรือ มอบของขวญัให้ลูกคา้ท่ีแนะน าบุคคลใกลชิ้ดมาใชบ้ริการ 
 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการศึกษาปัญหาเคร่ืองรับฝากเงินนอกสถานท่ี Smart Device ของธนาคารออมสินสาขาฮาร์เบอร์ 

มอลล์ แหลมฉบงั คือ (1) ปัญหาดา้นการประชาสัมพนัธ์เคร่ืองรับฝากเงินนอกสถานท่ี Smart Device มีจ  านวนจ ากดั 
(2) พนักงานของธนาคารออมสินมีจ านวนไม่เพียงพอให้บริการ ซ่ึงมีแนวทางการเพ่ิมกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ิมยอด
ผูใ้ชบ้ริการรับฝากเงินนอกสถานท่ี Smart Device ของธนาคารออมสินสาขาฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบงั ท่ีเหมาะสม
และสามารถด าเนินการไดท้นัที โดยไม่มีการเสียค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ คือ ธนาคารให้บริการเคร่ืองรับฝากเงิน
นอกสถานท่ี Smart Device โดยก าหนดวนัท่ี และเวลาแน่นอน เพ่ือให้ลูกค้าจะทราบก าหนดการ วนัและเวลาท่ี
แน่นอน ซ่ึงถา้สามารถก าหนดวนัท่ี และเวลาแน่นอน ลูกคา้ในพ้ืนท่ีห่างไกลจะท่ีทราบก าหนดการให้บริการ จะได้
วางแผนมาใชบ้ริการโดยไม่ตอ้งไปท่ีธนาคารออมสินสาขา ท าให้ลูกคา้ประหยดัค่าเดินทางได ้ร่วมกบัธนาคารควรมี
การประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าทราบถึงจุดเด่นในของ เคร่ือง Smart Device ของธนาคารออมสิน เก่ียวกับการ
ให้บริการในพ้ืนท่ีห่างไกลได้ อีกทั้งมีจ  านวนเคร่ืองท่ีให้บริการเพียงพอต่อความต้องการ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของภัทรา ด ารงไทย (2557) พบว่า พนักงานและสถานท่ีให้บริการส่งผลต่อการใช้บริการเคร่ืองบริการอัตโนมติั
ธนาคารกรุงเทพ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนันทพร พรมมา (2557)  ผลการศึกษา 
พบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการทางการเงินผา่นเคร่ืองถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ธนาคารออมสินสาขา
ธาตุพนม จงัหวดันครพนม คือ ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และสถานท่ี 
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ส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาถึงจุดเด่น จุดดอ้ย และอุปสรรคในการใชง้านเคร่ือง Smart 
Device ของธนาคารออมสิน เพ่ือน าผลการศึกษามาปรับปรุงการบริการให้ดีข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การแก้ปัญหาการตัดสินใจใช้งานระบบ Corporate Internet Banking กลุ่มองค์กร

การเงินชุมชน ธนาคารออมสินภาค 15 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าผลการศึกษามาประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนการตลาดและ
สร้างกลยุทธ์ในการแกไ้ขปัญหาการใชง้านระบบ Corporate Internet Banking การศึกษา ท าการศึกษาในเชิงปริมาณ
กบัสมาชิกกลุ่มองคก์รการเงินชุมชนท่ีสมคัรใชง้านระบบ Corporate Internet Banking จ านวน 108 คน วิเคราะห์ดว้ย
สถิติความถ่ี  ร้อยละ และวิเคราะห์ค่าความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analylsis) ผลการศึกษาพบว่า 
สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอาย ุ  50 ปีข้ึนไป และส่วนใหญ่กลุ่มองคก์รการเงินชุมชนส่วนใหญ่จะมีสมาชิก 16 
คนข้ึนไป มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกประมาณ 1–5 ปี และผลการทดสอบ พบว่าอิทธิพลของสังคม มีอิทธิพลต่อความ
ไวว้างใจในระบบ Corporate Internet Banking  มากท่ีสุด รองลงมาคือ ความคาดหวงัท่ีมีต่อระบบ Corporate Internet 
Banking และการรับรู้ประโยชน์ของในระบบ Corporate Internet Banking อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ส าหรับสาเหตุท่ีสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ตดัสินใจไม่สมคัรใชง้านระบบ Corporate Internet Banking เพราะสมาชิกกลุ่ม
ส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุ จึงไม่ไวว้างใจต่อความปลอดภยัและประสิทธิภาพการท างานของระบบ Corporate Internet 
Banking ดังนั้ นแนวทางการแก้ไขธนาคารออมสินควรจัดท านโยบายให้พนักงานออมสินเข้าร่วมการประชุม
ประจ าเ ดือนของกลุ่มองค์กรการเงินชุมชนอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง เ พ่ือเข้ามาติดตาม สอบถาม แนะน า 
ประชาสัมพนัธ์ถึงการใชง้านระบบ Corporate Internet Banking 
ค าส าคญั: กลยทุธ์การแกปั้ญหา,  การตดัสินใจ,  บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ABSTRACT 
This study aimed to apply the results in marketing planning, further to create an effective strategy for solving 

problem in using Corporate Internet Banking system. The study was conducted by quantitative research method. 
Subjects were 108 membership of the community financial organization who applied for the Corporate Internet 
Banking system. The collected data were analyzed by using frequency, percentage, and Multiple Regression Analysis. 
The results indicated that most of membership was over 50 years old male. Also the community financial 
organization, its membership counted over 16 members and period of membership started from 1-5 years. The tested 
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results showed that social influence affected the trust in the Corporate Internet Banking system. Followed by, the 
benefits recognition of the Corporate Internet Banking system with significance level of 0.05. Even so, the members 
who decided not to apply for the Corporate Internet Banking system were older adults who not trust in safety and 
performance of the system. For the guideline to fix problems, GSB should establish policy for staffs to meeting with 
the community financial organization once a month at least to follow up, inquiry, and inform about using the 
Corporate Internet Banking system. 
Keywords:  Problem Strategy, Decision Making, Corporate Internet Banking system 
 
1. บทน า 

ระบบ Corporate Internet Banking คือ บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับกลุ่มองคก์รการเงินชุมชน 
เพ่ือให้สามารถบริหารจดัการ การเงินขององคก์รไดส้ะดวก รวดเร็ว ดว้ยความปลอดภยัสูง สามารถแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและจ ากดัสิทธิของผูท้  ารายการแต่ละระดับได ้ โดยองค์กรสามารถท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ไดด้ว้ย
ตนเอง โดยกลุ่มลูกค้าองค์กรท่ีสามารถสมคัรเข้าใช้บริการระบบ Corporate Internet Banking ได้แก่ กลุ่มองค์กร
การเงินชุมชน ปัจจุบนัธนาคารออมสินภาค 15 ไดมี้กลุ่มองคก์รการเงินชุมชน จ านวน 42 กลุ่ม และไดมี้การประกาศ
ให้กลุ่มองคก์รการเงินชุมชนทั้ง 42 แห่งสมคัรใชบ้ริการระบบ Corporate Internet Banking พร้อมทั้งแนะน าวิธีการใช้
งาน ในปี 2560 แต่จากรายงานการใช้งานระบบ Corporate Internet Banking พบว่า มีกลุ่มองค์กรการเงินชุมชนท่ี
ตดัสินใจใชง้านระบบ Corporate Internet Banking เพียง 30.9% จากยอดสมคัรทั้งหมด (ธนาคารออมสิน, 2561) แสดง
ให้เห็นว่ากลุ่มองค์กรการเงินชุมชนยงัไม่มีความมัน่ใจและไม่ยอมรับเทคโนโลยีระบบ Corporate Internet Banking 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐบาล และท าให้ธนาคารออมสินสูญเสีย
งบประมาณในการจดัท าและดูแลระบบ Corporate Internet Banking ในจ านวนมาก  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความคาดหวงั  การรับรู้ประโยชน์ของในระบบ Corporate Internet Banking และ

อิทธิพลของสังคมท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจในระบบ Corporate Internet Banking 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการเพ่ิมจ านวนผูส้มคัรใชบ้ริการ Corporate Internet Banking  
 

3. การด าเนินการวจิัย 
 ผูว้ิจยัใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกใชว้ิธีการส ารวจดว้ยแบบสอบถามท่ีสร้าง
ข้ึนและไดก้  าหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้งัน้ีคือ 
 3.1 กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใชศึ้กษา คือ สมาชิกกลุ่มองค์กรการเงินชุมชนท่ีสมคัรใชง้านระบบ Corporate Internet 
Banking แต่ไม่เปิดใชง้านในพ้ืนท่ีธนาคารออมสินภาค 15 จ  านวน 108 คน เป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มองค์กรการเงินชุมชน โดยลักษณะค าถามให้
เลือกตอบ  
      ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีต่อระบบ Corporate Internet Banking ประกอบดว้ย 
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2.1 ความคาดหวงัท่ีมีต่อระบบ Corporate Internet Banking 
2.2 การรับรู้ประโยชน์ของในระบบ Corporate Internet Banking 
2.3 อิทธิพลของสังคม 
2.4 ความไวว้างใจในระบบ Corporate Internet Banking 

ส าหรับค าถามตอนท่ี 2 จะเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า Rating Scale  Method  รูปแบบของ
ลิเคริท ์(Likert’s Scale)  โดยมีให้เลือก 5 ระดบั (นอ้ยท่ีสุด – มากท่ีสุด) 
 3.3 ความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
       ผูว้ิจยัน าแบบสอบถาม ไปตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของขอ้มูลและพบว่ามีค่าความเช่ือมัน่
โดยรวม เท่ากบั 0.901 
 3.4 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 
       วิเคราะห์หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับการทดสอบความสัมพนัธ์ใช้
การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)   
 3.5 กรอบแนวคิด 
  ตวัแปรต้น     ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

4. ผลการวจิัย 
 4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มองค์กรการเงินชุมชน ธนาคารออมสินภาค 15 

       สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า สมาชิกกลุ่มองคก์รการเงินชุมชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 78.7 
มีอาย ุ 50 ปีข้ึนไป ร้อยละ 72.2 มีต าแหน่งในกลุ่มองคก์รการเงินชุมชนเป็นร้อยละ 27.8 โดยกลุ่มองคก์รการเงินชุมชน
ส่วนใหญ่จะมีสมาชิก 16 คนข้ึนไป ร้อยละ 45.4 มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกในกลุ่มองคก์รการเงินชุมชนประมาณ 1–5 
ปี ร้อยละ 55.6 
 4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัความคดิเห็นทีม่ต่ีอระบบ Corporate Internet Banking 

4.2.1 ความคาดหวงัท่ีมีต่อระบบ Corporate Internet Banking 
สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า สมาชิกกลุ่มองค์กรการเงินชุมชนส่วนใหญ่มีความคาดหวงัต่อ

ระบบ Corporate Internet Banking โดยรวมในระดบัมากท่ีสุด โดย 3 อนัดบัแรก คือ  
อนัดบัหน่ึง คือ  เม่ือการมีปัญหาในการใชบ้ริการระบบ Corporate Internet Banking จะไดรั้บการ

แกปั้ญหาอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  
อนัดบัสอง คือ ระบบ Corporate Internet Banking ตอ้งมีความเสถียรสูง  
อนัดบัสาม คือ  บริการระบบ Corporate Internet Banking ตอ้งมีระบบโครงสร้างการใชง้านท่ีดี  

1. อิทธิพลของความคาดหวงั   
2. การรับรู้ประโยชน์ของในระบบ 

Corporate Internet Banking  
3. อิทธิพลของสังคม 

ความไวว้างใจในระบบ Corporate 
Internet Banking 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1093 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูลเก่ียวกับความคาดหวงัท่ีมีต่อระบบ Corporate Internet 
Banking 

ความคาดหวังที่มีต่อระบบ Corporate Internet Banking X  S.D อันดับ 
1.ระบบ Corporate Internet Bankingท าหน้าที่ในการท างานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 4.27 0.621 8 
2.  ระบบ Corporate Internet Banking ตอ้งมีการใชง้านที่ง่าย 4.36 0.648 4 
3. บริการระบบ Corporate Internet Banking ตอ้งมีระบบโครงสร้างการใชง้านที่ดี 4.36 0.779 3 
4.  ระบบ Corporate Internet Bankingตอ้งมีระบบการรักษาความปลอดภยัสูง 4.36 0.748 5 
5.  เม่ือการมีปัญหาในการใชบ้ริการระบบ Corporate Internet Banking จะไดรั้บการ

แกปั้ญหาอย่างถกูตอ้งและเหมาะสม 
4.44 0.889 1 

6. Corporate Internet Banking ตอ้งมีความเสถียรสูง 4.44 0.789 2 
7. คุณภาพการให้บริการของระบบ Corporate Internet Banking 4.27 0.701 7 
8. การใชบ้ริการระบบ Corporate Internet Bankingจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การด าเนินงาน

ทางการเงินของการ 
4.26 0.753 9 

9.การใชบ้ริการระบบ Corporate Internet Banking จะช่วยในการประหยดัเวลา 4.35 0.646 6 
ค่าเฉลี่ย 4.35 0.621  

 

4.2.2 การรับรู้ประโยชน์ของในระบบ Corporate Internet Banking 
สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า สมาชิกกลุ่มองคก์รการเงินชุมชนส่วนใหญ่มีการรับรู้ประโยชน์

ของในระบบ Corporate Internet Banking โดยรวมในระดบัมากท่ีสุด โดย 3 อนัดบัแรก คือ  
อนัดบัหน่ึง คือ ระบบ Corporate Internet Banking เป็นระบบท่ีธนาคารออมสินตอ้งการให้กลุ่ม

องคก์รการเงินชุมชนสมคัรใชบ้ริการ  
อนัดบัสอง คือ ระบบ Corporate Internet Bankingช่วยให้การประหยดัเวลา ประหยดัค่าใชจ่้าย  
อนัดบัสาม คือ ระบบ Corporate Internet Banking มีไวเ้พ่ือให้กลุ่มองค์กรสามารถบริหารจดัการ 

การเงินขององคก์รไดส้ะดวก รวดเร็ว  
 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ประโยชน์ของในระบบ Corporate Internet 
Banking 

การรับรู้ประโยชน์ของในระบบ Corporate Internet Banking X  S.D อันดับ 
10. ระบบ Corporate Internet Bankingเป็นระบบที่มีความน่าเช่ือถือและความปลอดภยัสูง 4.18 0.721 10 
11. ระบบ Corporate Internet Banking เป็นระบบที่ธนาคารออมสินตอ้งการให้กลุ่มองคก์รการเงิน

ชุมชนสมคัรใชบ้ริการ 
4.54 0.662 1 

12. ระบบ Corporate Internet Banking สามารถท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น การโอนเงนิทั้งภายใน
ธนาคารและต่างธนาคาร การโอนเงนิเดือนเขา้บญัชีพนักงาน การโอนเงนิเขา้บญัชีอตัโนมตัิ การหักบญัชี
อตัโนมตัิ และการโอนเงนิเพื่อช าระค่าสินคา้และบริการขององคก์ร  

4.27 0.555 8 

13. การท างานของระบบ Corporate Internet Banking มีประสิทธิภาพสูง 4.27 0.621 7 
14. ระบบ Corporate Internet Banking มีไวเ้พือ่ให้กลุ่มองคก์รสามารถบริหารจดัการ การเงนิของ

องคก์รไดส้ะดวก รวดเร็ว  
4.36 0.748 3 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ประโยชน์ของในระบบ Corporate Internet 
Banking (ต่อ) 

การรับรู้ประโยชน์ของในระบบ Corporate Internet Banking X  S.D อันดับ 
15. ระบบ Corporate Internet Banking สามารถอนุมตัิการโอนเงนิผา่น Application บน Smart Phone 

ไดทุ้กที่ทัว่โลก 
4.36 0.648 4 

16. ระบบ Corporate Internet Bankingสามารถเลอืกท ารายการแบบมีผลทนัที หรือ ให้มีผลในวนัที่
ตอ้งการได ้

4.27 0.710 5 

17. ระบบ Corporate Internet Bankingสามารถท ารายการโอนเงินไดท้ี่ละหลายๆ รายการ ภายในคร้ัง
เดียว 

4.27 0.621 6 

18. ระบบ Corporate Internet Bankingช่วยให้การประหยดัเวลา ประหยดัค่าใชจ่้าย 4.54 0.762 2 
19. ระบบ Corporate Internet Bankingสามารถตรวจสอบรายการเดินบญัชี (Statement)ไดแ้บบ Real 

Time และยอ้นหลงัสูงสุด 1 ปี 
4.26 0.753 9 

ค่าเฉลี่ย 4.33 0.598  
 

4.2.3 อิทธิพลของสังคม 
สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า สมาชิกกลุ่มองค์กรการเงินชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น

เก่ียวกบัอิทธิพลของสังคม โดยรวมในระดบัมากท่ีสุด โดย 3 อนัดบัแรก คือ 
อนัดบัหน่ึง คือ  ช่ือเสียงของธนาคารมีผลต่อการเลือกใชง้านระบบ Corporate Internet  
อนัดบัสอง คือ  พนกังานธนาคารท่ีเขา้มาแนะน าการใชบ้ริการมีส่วนท าให้การเลือกใชง้านระบบ 

Corporate Internet Banking  
อนัดบัสาม คือ  ส่ือออนไลน์มีผลต่อการเลือกใชง้านระบบ Corporate Internet Banking  

 

ตารางท่ี 3  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลเก่ียวกบัอิทธิพลของสังคม 
อทิธิพลของสังคม X  S.D อนัดับ 

20.  กระแสการใชบ้ริการระบบ Corporate Internet Bankingแพร่หลายในปัจจุบนั
มีผลต่อการใชง้านระบบ Corporate Internet Bankingของการ 

4.17 0.717 5 

21.  เพื่อน ครอบครัว และบุคคลรอบขา้งมีอิทธิพลต่อการใชง้านระบบ Corporate 
Internet Bankingของการ 

4.26 0.753 4 

22.  พนกังานธนาคารท่ีเขา้มาแนะน าการใชบ้ริการมีส่วนท าใหก้ารเลือกใชง้าน
ระบบ Corporate Internet Banking 

4.35 0.700 2 

23.  ช่ือเสียงของธนาคารมีผลต่อการเลือกใชง้านระบบ Corporate Internet 
Banking 

4.54 0.662 1 

24.  ส่ือออนไลน์มีผลต่อการเลือกใชง้านระบบ Corporate Internet Banking 4.35 0.646 3 
25.  การมีข่าวดา้นลบของระบบCorporate Internet Banking มีผลต่อการเลือกใช้

งานระบบ Corporate Internet Banking 
3.91 0.663 6 

ค่าเฉลีย่ 4.26 0.559  
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4.2.4 ความไวว้างใจในระบบ Corporate Internet Banking 
สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า สมาชิกกลุ่มองคก์รการเงินชุมชนส่วนใหญ่มีความไวว้างใจใน

ระบบ Corporate Internet Banking โดยรวมในระดบัปานกลาง โดย 3 อนัดบัแรก คือ  
อนัดบัหน่ึง คือ  ระบบ Corporate Internet Banking มีความน่าเช่ือถือ  
อนัดบัสอง คือ  ระบบ Corporate Internet Bankingสามารถไวใ้จได ้ 
อนัดบัสาม คือ  ระบบ Corporate Internet Bankingมีการเก็บขอ้มูลการใชง้านท่ีเป็นความลบั  
อนัดบัส่ี คือ  ระบบ Corporate Internet Bankingมีการรักษาความปลอดภยั  

 

ตารางท่ี 4  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลเก่ียวกบัความไวว้างใจในระบบ Corporate Internet Banking 
ความไว้วางใจในระบบ Corporate Internet Banking X  S.D อนัดับ 

26.  ระบบ Corporate Internet Bankingสามารถไวใ้จได ้ 3.35 0.646 2 
27.  ระบบ Corporate Internet Banking มีความน่าเช่ือถือ 3.25 0.751 1 
28. ระบบ Corporate Internet Bankingมีการรักษาความปลอดภยั 3.00 0.500 4 
29. ระบบ Corporate Internet Bankingมีการเก็บขอ้มูลการใชง้านที่เป็นความลบั 3.08 0.672 3 

ค่าเฉลีย่ 3.28 0.604  
 

4.3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตวัแปร 
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความคาดหวงั  การรับรู้ประโยชน์ของในระบบ Corporate Internet 
Banking และอิทธิพลของสังคมกบัความไวว้างใจในระบบ Corporate Internet Banking 

ตวัแปร 
ความไว้วางใจในระบบ Corporate Internet Banking 

B Std. Error β t Sig 

(Constant) 0.296 0.224  1.323 0.189 
ความคาดหวงัท่ีมีต่อระบบ Corporate Internet 
Banking 

0.530 0.170 0.545 3.127 0.002 

การรับรู้ประโยชน์ของในระบบ Corporate 
Internet Banking 

0.132 0.199 0.431 0.665 0.008 

อิทธิพลของสังคม 0.529 0.116 0.690 4.567 0.000 

Adjusted R2 = 0.763 , F = 111.318, *P<0.05 
 

สรุปผลการศึกษา พบว่า ความคาดหวงั  การรับรู้ประโยชน์ของในระบบ Corporate Internet Banking และ
อิทธิพลของสังคมกบัความไวว้างใจในระบบ Corporate Internet Banking  มีระดบัอิทธิพลร้อยละ 76.3 แสดงว่า ความ
คาดหวงั  การรับรู้ประโยชน์ของในระบบ Corporate Internet Banking และอิทธิพลของสังคมมีอิทธิพลต่อความ
ไวว้างใจในระบบ Corporate Internet Banking ร้อยละ 76.3 และพบว่าอิทธิพลของสังคม มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจ
ในระบบ Corporate Internet Banking  มากท่ีสุด (= 0.690) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 รองลงมาคือ ความ
คาดหวงัท่ีมีต่อระบบ Corporate Internet Banking (= 0.545) และการรับรู้ประโยชน์ของในระบบ Corporate Internet 
Banking (= 0.431) ตามล าดบั  
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4.4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาสาเหตุของปัญหา 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถหาสาเหตุของปัญหาในการตดัสินใจใชง้านระบบ Corporate Internet 

Banking กลุ่มองคก์รการเงินชุมชน ธนาคารออมสินภาค 15 ดงัน้ี 
1. จากการศึกษา พบว่า สมาชิกของกลุ่มองค์กรการเงินชุมชน ธนาคารออมสินภาค 15 ส่วนใหญ่เป็น

กลุ่มอาย ุ 50 ปี ข้ึนไป ร้อยละ และ อาย ุ41 – 50 ปี ร้อยละ ซ่ึงถือเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีอายคุ่อนขา้งสูงท าให้การเรียนรู้การ
ใช้งานเทคโนโลยีระบบ Corporate Internet Banking ต ่ากว่าสมาชิกท่ีอายุน้อย สอดคล้องกบัรายงานการวิจยัของ 
จิรวฒัน์ วงศธ์งชยั (2555) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มประชาชนท่ีมาอายุมากกว่า 40 ปี จะมีการตดัสินใจท าธุรกรรม
ทางการเงินออนไลน์ ร้อยละ 20  

2. จากการศึกษา พบว่า  สมาชิกของกลุ่มองคก์รการเงินชุมชน ธนาคารออมสินภาค 15 ส่วนใหญ่มีความ
ไวว้างใจในระบบ Corporate Internet Banking โดยรวมในระดบัปานกลาง โดยมีความไวว้างใจต่อการรักษาความ
ปลอดภยั และ การเก็บขอ้มูลการใชง้านท่ีเป็นความลบั ในล าดบัต ่าท่ีสุด   

3. จากการศึกษา พบว่า อิทธิพลของสังคม มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจในระบบ Corporate Internet 
Banking มากท่ีสุด ซ่ึงในอดีตท่ีผ่านมาได้มีกระแสข่าวทางด้านลบเก่ียวกับการท าธุรกรรมการเงินออนไลน์
ค่อนขา้งมาก จึงส่งผลต่อการตดัสินใจใชง้านระบบ Corporate Internet Banking  ของสมาชิกของกลุ่มองคก์รการเงิน
ชุมชน ธนาคารออมสินภาค 15 สอดคล้องกบัรายงานการวิจัยของ จิรวฒัน์ วงศ์ธงชัย (2555) ผลการศึกษาพบว่า 
อิทธิพลของสังคม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ ร้อยละ 59.36 

4.5 กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและข้อดีและข้อเสียแต่ละแนวทางเลือก 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถหาสาเหตุของปัญหาในการตัดสินใจใชง้านระบบ Corporate Internet 

Banking กลุ่มองคก์รการเงินชุมชน ธนาคารออมสินภาค 15 ดงัน้ี 
1. กลยุทธ์ดา้นบุคลากร จัดท านโยบายให้พนักงานออมสินเข้าร่วมการประชุมประจ าเดือนของกลุ่ม

องค์กรการเงินชุมชน ธนาคารออมสินภาค 15 อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือเข้ามาติดตาม สอบถาม แนะน า 
ประชาสัมพนัธ์ถึงการใชง้านระบบ Corporate Internet Banking กลุ่มองค์กรการเงินชุมชน ธนาคารออมสินภาค 15 
รวมถึงเขา้มาแกไ้ขปัญหาในการใชง้านระบบ Corporate Internet Banking 

2. กลยุทธ์ด้านการส่ือสาร การท าเอกสารประชาสัมพันธ์หรือ คลิปวีดีโอ ท่ีมีข้อมูลท่ีสั้ น กระชับ 
ตวัอกัษร มีขนาดใหญ่ ส าหรับสมาชิกกลุ่มองคก์รการเงินชุมชน ธนาคารออมสินภาค 15 ท่ีสูงอายสุามารถอ่านได้ 
 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูล มีกลยุทธ์แนวทางในการแก้ปัญหาการตัดสินใจใช้งานระบบ Corporate Internet 

Banking กลุ่มองคก์รการเงินชุมชน ธนาคารออมสินภาค 15 คือ 
1. กลยุทธ์ดา้นบุคลากร จดัท านโยบายให้พนักงานออมสินเขา้ร่วมการประชุมประจ าเดือนของกลุ่มองคก์ร

การเงินชุมชน ธนาคารออมสินภาค 15 อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือเขา้มาติดตาม สอบถาม แนะน า ประชาสัมพนัธ์
ถึงการใช้งานระบบ Corporate Internet Banking รวมถึงเข้ามาแกไ้ขปัญหาในการใช้งานระบบ Corporate Internet 
Banking ทั้งน้ีเน่ืองจากการมีนโยบายให้พนักงานเขา้ร่วมการประชุมประจ าเดือนของกลุ่มองค์กรการเงินชุมชน 
ธนาคารออมสินภาค 15 อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง ถือเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดเชิงรุก ซ่ึงมีจุดเด่นของกลยทุธ์การตลาด
เชิงรุก คือ ก่อนท่ีพนักงานออกพ้ืนท่ีตอ้งมีการเตรียมขอ้มูล ตอ้งวางแผนอยา่งละเอียดถ่ีถว้น และเตรียมตวัแกปั้ญหา
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ต่าง ๆ เน่ืองจากการท างานท่ีเนน้การเขา้พ้ืนท่ี  หากไม่เตรียมแผนการท่ีรัดกุม ขอ้มูลท่ีพร้อม โอกาสพลาดพลั้งก็มีมาก 
การวางแผนไวอ้ย่างรัดกุม นอกจากจะช่วยให้การออกพ้ืนท่ีมีความส าเร็จสูงแลว้ ยงัช่วยสร้างทศันคติเชิงบวกให้กบั
สมาชิกกลุ่มองคก์รการเงินชุมชน ธนาคารออมสินภาค 15 

2. กลยุทธ์ด้านการส่ือสาร การท าเอกสารส่ือประชาสัมพนัธ์หรือ คลิปวีดีโอ เก่ียวกับการใช้งานระบบ 
Corporate Internet Banking ทั้งน้ีเน่ืองจาก การท าเอกสารส่ือประชาสัมพนัธ์มีขอ้ดีท่ีส าคญั คือ การประชาสัมพนัธ์ 
สามารถให้ความเช่ือถือไดม้ากกว่าการโฆษณา เพราะผูไ้ดรั้บสารประชาสัมพนัธ์ยอ่มตระหนักดีกว่า ส่ือมวลชนท่ีน า
ข่าวสารออกเผยแพร่นั้น เป็นการให้ขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บค่าตอบแทน จึงมีความรู้สึกว่าข่าวสารนั้นน่าจะเป็นความจริง
เช่ือถือได ้
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บทคดัย่อ 
การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือการแก้ปัญหายอดขายวตัถุดิบทางเซรามิกลดลง เป็น

การศึกษาเพ่ือหาสาเหตุท่ีท  าให้ยอดขายวตัถุดิบลดลงและน ามาแกไ้ขพร้อมทั้งท  าการวางกลยทุธ์ขององค์กรในระดบั
องค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าท่ี เพ่ือเพ่ิมยอดขายของผูป้ระกอบการ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริหารบริษทั ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 
พนกังานฝ่ายขายและลูกคา้ของบริษทั รวม 10 คน รวมถึงการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิจากการศึกษา บทความ เอกสาร และ
เว็บไซต์ เป็นตน้ จากการศึกษาพบว่า สาเหตุท่ีท  าให้รายไดข้องบริษัทมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2016-2018 มาจาก
สภาวะทางเศรษฐกิจชะลอตวั ท าให้ลูกคา้ของบริษทัมีก าลงัการผลิตลดลง ประกอบกบัคู่แข่งเขา้มาแย่งชิงส่วนแบ่ง
ทางการตลาดมากข้ึน ผูศึ้กษาไดท้  าการก าหนดแนวทางแกไ้ขโดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูล
ประกอบไปดว้ย PEST Analysis, SWOT Analysis, Analysis Five Forces ,Value Chain และน ามาสร้างกลยทุธ์โดยใช ้
TOWS Matrix Model และทฤษฎีการจดัการตลาดเชิงกลยทุธ์ 3 ระดบัการก าหนดกลยุทธ์ 3 ระดบั ล  าดบัแรก กลยทุธ์
ในระดับองค์กรท่ีเลือก คือ กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) โดยการพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product development 
strategy) บริษทัจึงเน้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาดท่ีมีแนวโน้มการขยายตวัเพ่ิม
มากข้ึน ส่วนในตลาดหลกัคือกลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองใชบ้นโต๊ะอาหารจะเน้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเพ่ือให้
ลูกคา้สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ล  าดบัถดัมา กลยทุธ์ในระดบัธุรกิจท่ีเลือก คือ กลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง 
และกลยทุธ์มุ่งสร้างความแตกต่าง เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร เป็นการเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด
ให้เพ่ิมข้ึนและสามารถแข่งขันกบัคู่แข่งในปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขัน และล าดบัสุดทา้ย กลยุทธ์ระดบัหน้าท่ี โดยการ
ก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ระดบัองค์กร และกลยุทธ์ระดบัหน่วยธุรกิจ มุ่งการพฒันาผลิตภณัฑ์ เพ่ือให้
องค์กรสามารถแข่งขันได้ในตลาดและเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง  บริษัทควรน ากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing mix) มาใชใ้นการแกไ้ขเพ่ือสร้างสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกัและเป็นการส่ือให้ผูซ้ื้อรับทราบถึงคุณภาพรวมทั้งท  า
ให้องคก์รบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
ค าส าคญั:  เซรามิก,การจดัการเชิงกลยทุธ์,กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
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ABSTRACT 
Siamtechnical ceramic co., Ltd is a trading company are specialized in the sale of raw materials such as 

ceramic pigment both stain color and decorating color, bone ash, gold and platinum, Plaster of Paris etc., The research 
aimed to study how to solve decline in sales performs of Siam technical ceramic co., Ltd  in aspect of product and 
service by means of qualitative research  and using data collected  through in-depth interview. The research was done 
by collecting all information and news about ceramic industry and interviewing ten  people in company and customer. 
The acquired data were analyzed by Content Analysis. The researcher’s result showed that Production and sales of 
ceramic products decreased in line with a slowdown of domestic and global economy. However, exports of ceramic 
products expanded as well in floor tiles, wall tiles, sanitary ware products and other ceramic products in ASEAN 
markets. In the independent study is to identify and analyze the sales strategy and sales process of Siamtechnical 
ceramic co., Ltd. The strategy for solve decrease sales has 3 level are Corporate strategy use Growth Strategy on 
product development strategy for old and new market. This is the internal process of bringing a new product to 
market., Business Strategy use differentiation strategy and focus differentiation strategy, Company need to find a way 
to differentiate, Identify the features and benefits of the product or service and find the added value of the products 
and services and then targets a small market niche ,Functional Strategy involves all the activities concerned with 
the identification of customer needs and making efforts to satisfy those needs with the product and services they 
require. The most important part of marketing strategy is the marketing mix, which covers all the steps a firm can 
take to increase the demand for its product. It includes product, price, place, promotion, people, process and physical 
evidence. 

Moreover, researcher wish this Independent Study information can be useful in ceramic business and 
increase in sales for the company.  
Keywords:  Ceramic, Qualitative research, Corporate Strategy, Business-unit Strategy, Functional Strategy. 
 
1. บทน า 

บริษทั สยามเทคนิเคล เซรามิค จ ากดั เร่ิมก่อตั้งตั้งแต่ปี 2546 น าเขา้วตัถุดิบและผงสีเซรามิค เพ่ือจ าหน่ายใน
อุตสาหกรรมเซรามิค โดยมีทั้งในรูปแบบคดัเลือกสินคา้จากโรงงานผลิตท่ีมีคุณภาพและการเป็นตวัแทนจ าหน่าย 
(agent) ให้กบัแบรนดสิ์นคา้ในต่างประเทศ ลูกคา้หลกัคือลูกคา้ในอุตสาหกรรมเซรามิกประเภท ภาชนะเคร่ืองใช้บน
โต๊ะอาหารประเภท กระเบ้ืองเซรามิก สุขภณัฑ์ เซรามิกส าหรับตกแต่งบา้น เคร่ืองเบญจงค ์อุตสาหกรรมพลอย และ
เซรามิกประเภทอ่ืนๆรวมถึงภาชนะอินาเมล  ภาพรวมอุตสาหกรรมเซรามิก ประเภทแรกคือ เคร่ืองใชบ้นโต๊ะอาหาร 
ปัจจุบนัยงัคงประสบปัญหาหลายดา้น เช่น  ออร์เดอร์จากต่างประเทศลดลง เพราะคู่แข่งในต่างประเทศมีตน้ทุนท่ีถูก
กว่ามาก ประกอบกบัผลพวงของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจยุโรปยงัไม่ฟ้ืนตวั โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาตน้ทุนการ
ผลิตค่าพลงังานและค่าขนส่งท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  ประเภทท่ีสองคือ อุตสาหกรรมกระเบ้ือง ธุรกิจมีการแข่งขนัท่ีสูงจากคู่แข่ง
ต่างชาติโดยเฉพาะจีนท่ีผลิตไดใ้นราคาถูกกว่า ตลาดกระเบ้ืองปี 61 มีการแข่งขนัอย่างหนักหลงัรัฐประกาศยกเลิก 
Anti-dumping ส่งผลสินคา้จีนทะลกัสูงถึง 70%  ประเภทท่ีสามคือ เซรามิกประเภทสุขภณัฑ์ ผูผ้ลิตรายใหญ่มีความ



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1100 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ไดเ้ปรียบ เน่ืองจากมีความแข็งแกร่งทางการเงินและสามารถพฒันาผลิตภณัฑ์ดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่และต้นทุน
สุขภณัฑใ์นไทยต ่ากว่าคู่แข่งในต่างประเทศ ท าให้ตลาดสุขภณัฑมี์การเติบโตเพ่ิมมากข้ึน  

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในบริษทั คือ การมียอดขายท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ืองในช่วง 2 ปีหลงัอนัเน่ืองมาจาก ปัจจยัภายใน 
เกิดจาก ในหน่วยงานของทางบริษทัมีการจดัการการบริหารงานขายยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร พนกังานมีจ านวน
น้อยเกินไปในการติดตามและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ส่วนในดา้นคู่แข่งขนัก็เขา้มาท าตลาดมากข้ึนเพ่ือ
แยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด จากการท่ียอดขายลดลงอยา่งต่อเน่ือง ท าให้บริษทัมีก าไรลดลงและอาจส่งผลกระทบท า
ให้บริษทัขาดสภาพคล่อง และส่งผลกระทบรุนแรงในอนาคต ดงันั้นจึงตอ้งท าการหาสาเหตุของปัญหาและวิเคราะห์
สาเหตุ เพ่ือเพ่ิมยอดขายและก าไรให้กบับริษทั รวมทั้งมีการก าหนดกลยทุธ์ท่ีจะเขา้มาแกไ้ขปัญหา  
 
2. แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ผูศึ้กษาได้ท  าการค้นคว้าทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน ามาประกอบการสร้างเคร่ืองมือ
การศึกษาประกอบการสนบัสนุนผลการศึกษาและประกอบการน าเสนอผลการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ ดงัต่อไปน้ี  

1. ทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกระดบัมหภาคโดยการวิเคราะห์ (PEST Analysis)  เพ่ือ
วิเคราะห์ดา้นกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ประชากรศาสตร์ เทคโนโลยี ฯลฯ สภาพแวดลอ้มดา้นการเมือง 
กฏหมาย รัฐบาลและภาครัฐ มีบทบาทต่อการจดัการเชิงกลยุทธ์ เช่น การเปล่ียนรัฐบาล มีผลต่อการเปล่ียนนโยบาย
ควบคุมหรือสนับสนุนสินคา้ของเรา การเมืองท่ีไม่มัน่คงส่งผลต่อการบริโภคของประชาชน และการซ้ือขององคก์ร
ต่างๆรวมทั้ง กฎหมายต่างๆอาจมีผลกระทบทั้งดา้นบวกและลบต่อองคก์ร ผลกระทบดา้นการเมืองและกฎหมายมีอิทธิ
ผลต่อการตดัสินใจทางการตลาด สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่างๆทางเศรษฐกิจ ทั้งมหภาคและ
จุลภาค เช่น อ  านาจซ้ือในระบบเศรษฐกิจข้ึนอยูก่บัรายไดปั้จจุบนั ราคาผลิตภณัฑ ์หน้ีสิน เงินออม อตัราดอกเบ้ีย ฯลฯ 
ปัจจยัทางดา้นสังคมและวฒันธรรม มีผลต่อการจดัการเชิงกลยทุธ์ โดยเฉพาะสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมวฒันธรรม เช่น เส้ือผา้ แฟชัน่ การใชร้ถไฟฟ้า เป็นตน้ ล  าดบัสุดทา้ยสภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยี ปัจจยัดา้น
เทคโนโลย ีก าหนดความเป็นอยูข่องมนุษย ์การคน้พบเทคโนโลยีใหม่ก่อให้เกิดโอกาสทางการตลาดแก่ผูค้น้พบและ
เป็นผลดีต่อการประยกุตใ์ช ้

2. ทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของกิจการโดยใชก้ารวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 
(SWOT) เป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ส าหรับการประกอบธุรกิจ ซ่ึงช่วยให้ผูบ้ริหารรู้ถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบต่อ
การประกอบธุรกิจทุกประเภท โดยเป็นการน าขอ้มูลดา้นสภาพแวดลอ้มทางการตลาด ประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้ม
ภายใน และสภาพแวดลอ้มภายนอก มาท าการวิเคราะห์และจดัแบ่งขอ้มูลท่ีวิเคราะห์เป็น 4 ประเภท ดงัน้ี  1) จุดแข็ง 
(Strengths) เป็นขอ้มูลท่ีวิเคราะห์แลว้เป็นความแข็งแกร่งท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ร 2) จุดอ่อน (Weakness) 
เป็นขอ้มูลท่ีเกิดจากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในเช่นเดียวกบัจุดแข็ง ดงันั้นการน าขอ้มูลท่ีวิเคราะห์มาจดัเขา้
กลุ่มจุดอ่อนน้ี จะมาจากประเด็นหลกัเหมือนจุดแข็งเพียงแต่เป็นผลท่ีวิเคราะห์แลว้ตรงกนัขา้มกบัจุดแข็ง กล่าวคือ การ
วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนการบริหาร การเงิน การตลาด การผลิต บุคลากร เทคโนโลยี ซ่ึ งลว้นก่อให้เกิดปัญหา หรือ ขอ้
เสียเปรียบต้องการแข่งขันในตลาด 3) โอกาส (Opportunities) เป็นข้อมูลท่ีวิเคราะห์จากสภาพแวดลอ้มภายนอก
องค์กร อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความกา้วหนา้ของการพฒันาเทคโนโลยี สังคม วฒันธรรม กฎหมาย  โดยท า
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การพิจารณาปัจจยัเหล่านั้นแสดงถึงการสร้างโอกาสธุรกิจสามารถด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 4) อุปสรรค 
(Threats) เป็นข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกแบบเดียวกับการวิเคราะห์ในส่วนโอกาส   แต่ในท่ีน้ีผลของข้อมูล
วิเคราะห์ท่ีน ามาใชน้ั้นเป็นส่วนท่ีแสดงให้เห็นถึงอุปสรรคท าให้เกิดความล่าชา้ ขอ้ดอ้ยท่ีเสียเปรียบคู่แข่งขนั หรือเป็น
สาเหตุท่ีอาจส่งผลท าให้ไม่สามารถด าเนินธุรกิจได ้   ซ่ึงธุรกิจจ าเป็นตอ้งหาแนวทางมาแกไ้ขปัญหา อุปสรรค เพ่ือให้
สามารถด าเนินการต่อไปได ้

3. ทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของอุตสาหกรรมการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม ดว้ยการวิเคราะห์
แรงผลกัดนัทั้ง 5 (Analysis of  Five Forces) โดยจะน าขอ้มูลเก่ียวกบั อุตสาหกรรม การแข่งขนั ทั้งจากคู่แข่งขนัราย
เดิม และรายใหม่ท่ีก าลงัเขา้มาในธุรกิจ และจากอุตสาหกรรมหรือธุรกิจท่ีมีโอกาสเสนอสินคา้และบริการมาทดแทน
ผลิตภณัฑ์ในอุตสาหกรรมน้ีได ้โดยการวิเคราะห์สภาพการแข่งขนั Five Force จะประกอบดว้ย 5 ส่วน คือ 1) การ
วิเคราะห์ผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมนั้น พิจารณาถึงสภาพการแข่งขนั จ  านวนคู่แข่งขนั ยุทธวิธีหรือกลยทุธ์
ของคู่แข่งขนัในอุตสาหกรรม โดยพิจารณาระดบัความรุนแรงการแข่งขนั 2) การเขา้มาของคู่แข่งขนัรายใหม่ ซ่ึงเป็น
การวิเคราะห์ถึง ปริมาณ และศกัยภาพของคู่แข่งรายใหม่ท่ีจะเขา้มาแย่งชิงส่วนครองตลาดเพ่ิมข้ึนจากจ านวนการ
แข่งขนัในอุตสาหกรรมท่ีมีอยู่เดิม เพ่ือหาแนวทางป้องกนัการเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่ และกลยทุธ์การแข่งขนัท่ีตอ้ง
ปรับเปล่ียนไปตามสภาพการแข่งขนัท่ีแปรเปล่ียน 3) การเขา้มาของอุตสาหกรรมท่ีน าเสนอ สินคา้และบริการทดแทน 
หมายถึงสินคา้ บริการ ท่ีสามารถทดแทนไดก้ับผลิตภณัฑ์ในอุตสาหกรรมท่ีด าเนินการอยู่ โดยหลกัการวิเคราะห์
ใกลเ้คียงกบัคู่แข่งขนัรายใหม่ คือ การวิเคราะห์ถึงโอกาสการทดแทนแบบสมบูรณ์หรือใชป้ระกอบกนั หรือทดแทน
บางส่วน และการวิเคราะห์ถึงประเภท ชนิด จ านวน ของสินคา้ทดแทนมีมากนอ้ยเพียงใด และศกัยภาพ คุณภาพ การ
ยอมรับของผูบ้ริโภค ความรู้สึกท่ีไม่แตกต่างจากการซ้ือ/ใชผ้ลิตภณัฑข์องอุตสาหกรรมนั้น 4) อ านาจการต่อรองจาก
ลูกคา้ เป็นการวิเคราะห์ถึงความสามารถในการเจรจาต่อรองของลูกคา้อยูใ่นระดบัใด ทั้งน้ีหากพิจารณาสถานการณ์
ปัจจุบนั พบว่าเป็นตลาดท่ีผูบ้ริโภคมีโอกาสเลือกมาก มีอ  านาจการต่อรองสูง ท่ีเรียกว่า Supply Customer Value ซ่ึง
หากเป็นเช่นน้ี ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมตอ้งท าคือการพยายามสร้างความแตกต่าง และคุณค่า ให้เพ่ิมข้ึน
และส่งมอบให้ลูกค้าเพ่ือให้เกิดความรู้สึกท่ีดี และจงรักภักดีในล าดบัต่อมา 5) อ านาจการต่อรองกบั Supplier จะ
วิเคราะห์ถึงความเส่ียงต่อการขาดแคลนวตัถุดิบ หรือส่วนประกอบในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงปัจจุบนั Supplier มีอ  านาจ
การต่อรองน้อยกว่าลูกคา้มาก แต่อย่างไรก็ตามปัจจยัท่ีผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งพิจารณาคือ การเจรจาสร้างพนัธมิตรกบั 
Supplier ขององค์กรนั้นมีจ  านวนมากน้อยเพียงพอต่อการผลิตหรือไม่ และการสร้างเง่ือนไขของคู่คา้เป็นไปอย่าง
บริสุทธ์ิ ยุติธรรม ก่อให้เกิดการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในระยะยาว ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงต่อการขาดแคลนวตัถุดิบ
ขององคก์รไดใ้นยามท่ีอ านาจการต่อรองของ Supplier สูง 

4. ทฤษฎีการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) สามารถวดัไดจ้ากคุณค่าท่ีลูกคา้ไดรั้บและยอมจ่ายเงิน
เพ่ือซ้ือสินคา้หรือบริการของบริษทัมากนอ้ยเพียงใด โดยแนวคิดน้ีถูกแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ Primary Activities 
และ Support Activities โดยแต่ละกิจกรรมจะเน้นไปท่ีการเพ่ิมคุณค่าให้กบัสินค้าหรือบริการของบริษทั เป็นการ
วิเคราะห์ในการประเมินศกัยภาพขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการตดัสินใจการวางแผนกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดบูรณาการ
ในอนาคต ซ่ึงผลการประเมิน Value Chain หรือ โซ่แห่งคุณค่า จะท าให้ทราบถึงความไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนั 
Competitive Advantage โดยการวิเคราะห์จะประกอบดว้ย 1) วิเคราะห์กิจกรรมหลกั เช่น การตลาด การเงิน บุคลากร 
เทคโนโลยี ขององค์กรมีศกัยภาพท่ีดีและแตกต่างเหนือกว่าคู่แข่งขันเร่ืองใดบา้ง 2) วิเคราะห์กิจกรรมเสริม ซ่ึง
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ประกอบดว้ย โครงการบริหารองคก์ร การน าส่ิงอ  านวยความสะดวกมาเสริมเพ่ือให้สามารถท างานไดอ้ยา่งคล่องตวัทั้ง
กิจกรรมหลกัและเสริมเม่ือน ามาประกอบการสร้าง Chain หรือโซ่ท่ีเช่ือมโยงการท างานของแต่ละกลุ่มงานในองค์กร 
จะสามารถส่งผลต่อการสร้างคุณค่า Value ให้แก่องคก์รในระดบัใด หากสามารถสร้างคุณค่าไดม้ากตอบสนองความ
ตอ้งการและสร้างคุณค่าทางใจให้แก่ลูกคา้ไดย้อ่มส่งผลต่อ Margin ยอดรายได ้และสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้ได้
ดว้ย ซ่ึงแสดงถึงการมี Value Chain ท่ีมีศกัยภาพ ก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในอุสาหกรรมนั้น 

5. ทฤษฎีการก าหนดกลยทุธ์องคก์ร 
1) กลยทุธ์ระดบับริษทั (Corporate-Level Strategy) เป็นการก าหนดทิศทางโดยรวมของบริษทัในรูป

ของทศันคติทัว่ไป เพ่ือจะไดน้ าไปสู่การเจริญเติบโต และการบริหารจดัการในธุรกิจและสายผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย
ของบริษทั หรือเป็นกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขยายกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทั เพ่ือการเจริญเติบโตทางดา้น
ยอดขาย สินทรัพย ์ก าไรหรือหลายๆ ดา้นรวมกนั ทางเลือกกลยทุธ์มี 3 กลยทุธ์ดว้ยกนั คือ กลยทุธ์การเติบโต (Growth 
Strategy), กลยทุธ์คงตวั (Stability Strategy),กลยทุธ์การตดัทอน (Retrenchment Strategy) 

2) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation 
Strategy), กลยุทธ์การเป็นผู ้น าด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy),กลยุทธ์การมุ่งท่ีความแตกต่าง (Focus 
Differentiation Strategy) 

3) กลยุทธ์ระดับหน้า ท่ี  (Functional Strategy) กลยุทธ์ด้านการตลาด , กลยุทธ์  Segmentation, 
Targeting, Positioning (STP), กลยทุธ์ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy), กลยทุธ์การส่ือสารการตลาด
แบบครบวงจร (IMC) 
 
3. วธิีการศึกษา  

การวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือน าไปใชใ้นการศึกษาสาเหตุของปัญหาและก าหนดกลยุทธ์ของบริษัท ผูศึ้กษาได้
ด าเนินตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. วธิีการเกบ็ข้อมูล (Data Collection)   
การเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท  าการศึกษาจากรายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายขายในองคก์ร 

ศึกษาจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ศึกษาขอ้มูลของลูกคา้บริษทัต่างๆ จากส่ือ เช่น  เอกสารบทความ บทวิเคราะห์ หนงัสือ 
เวบ็ไซต ์งานวิจยั ขอ้มูลจากรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2 และแนวโนม้ปี 2562 559-2561เป็นตน้ 

การเกบ็ข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data)  
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเลือกการวิจัยเชิงคุณภาพประเภทการ

สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (non structure interview) และใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและน าข้อมูลท่ีได้จาก
สัมภาษณ์มาท าการวิเคราะห์ (Content Analysis) กลุ่มตวัอย่างท่ีท าการสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารบริษทั, สัมภาษณ์
ผูจ้ดัการฝ่าย, พนกังานขาย รวมจ านวน 4 คน และลูกคา้ของบริษทัตามประเภทของผลิตภณัฑเ์ซรามิก รวมจ านวน 6 คน 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) ซ่ึงผูศึ้กษาตอ้งการให้ขอ้มูลทั้งหมด

ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ครบถว้นสมบูรณ์ ดงันั้นจึงตอ้งมีเคร่ืองมือคิอ ผูศึ้กษา (ซ่ึงจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูล) อุปกรณ์
บนัทึกเสียง และ ประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง 
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3.วธิีการวเิคราะห์ (Data Analysis) 
การศึกษาคร้ังน้ี ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ส่วนด้วยกันคือ การวิเคราะห์ทุติยภูมิ (Secondary 

Research) และการวิเคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Research) 
การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ ขอ้มูลปฐมภูมิจะวิเคราะห์โดยใช ้Content Analysis จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย พนักงานฝ่ายขายและลูกคา้ของบริษทั เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุของปัญหายอดขายลดลง เพ่ือน ามาใชใ้น
การวางแผนกลยทุธ์ขององคก์ร 

การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ทฤษฎีท่ีน ามาประกอบการวิเคราะห์ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดลอ้มภายนอกระดบัมหภาค โดยการวิเคราะห์ (PEST Analysis) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของกิจการโดย
การใช้การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
อุตสาหกรรมการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมดว้ยการวิเคราะห์แรงผลกัดนัทั้ง 5 (Analysis of Five Forces) และ การ
วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
 
4. ผลการศึกษา  

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท าให้ทราบถึงสาเหตุท่ีท  าให้ยอดขายลดลง แบ่งตามประเภทสินคา้ดงัน้ี 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิ พบว่า  
- สีสเตน (Stain color) ยอดขายลดลง โดยเกิดการแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งท่ีมีราคาต้นทุน

สินคา้ต ่ากว่า โดยคู่แข่งมีการท าการสต๊อกวตัถุดิบท่ีมีราคาถูกกว่าและในปี 2561 ท่ีผา่นมา วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตสีมี
ความผนัผวนของราคาค่อนขา้งมาก เม่ือมีการปรับเปล่ียนราคาของสินคา้ ท าให้ลูกคา้ตอ้งมองหาสินคา้ท่ีมีราคาถูกกวา่ 
ท  าให้คู่แข่งเขา้มามีโอกาสในการน าเสนอสินคา้และราคาเพ่ือเป็นการเปรียบเทียบ ขอ้เสียของสินคา้ประเภทน้ีคือ 
สินค้ามีความคล้ายคลึงกันและสามารถลอกเลียนแบบได้ง่ายท าให้สินค้าในกลุ่มน้ีต้องแข่งขันกันในเร่ือง ราคา 
คุณภาพ และมีเงินทุนในการท าสต๊อกสินคา้ 

- ออกไซดใ์ห้สี (Oxide color) ส่วนใหญ่ฐานลูกคา้ท่ีใชสิ้นคา้กลุ่มน้ี คือ กลุ่มกระเบ้ืองสระว่ายน ้ า ปัญหา
ท่ียอดขายลดลงเน่ืองจากแนวโน้มจากเศรษฐกิจชะลอตวั ท าให้การก่อสร้างคอนโด โรงแรม มีจ านวนลดลง จึงเป็น
เหตุให้ออเดอร์ของลูกคา้ในกลุ่มน้ีมีลดลง อีกทั้งยงัมีสินคา้ลอกเลียนแบบ โดยใชว้ตัถุดิบประเภทอ่ืนในการผลิต ท าให้
ตดัราคาสินคา้ลง  

- สีประเภทตกแต่ง (Decorating color) กลุ่มลูกคา้หลกัคือ โรงงานผลิตรูปลอกท่ีใชส้ าหรับติดบนภาชนะ
เซรามิกท่ีเผาแลว้ ฐานลูกคา้ของสินคา้ประเภทน้ีคือโรงงานท่ีรับจา้งผลิต ( OEM) ให้กบัแบรนด์ชั้นน า เช่น Disney 
Starbuck Marimeko Ittala  สาเหตุหลกัของสินคา้ในกลุ่มน้ีอนัเน่ืองมาจากแนวโนม้เศรษฐกิจโลกชะลอตวั 

- ปูนปลาสเตอร์  (Plaster of Paris) สินคา้ไม่สามารถขยายไปในกลุ่มสุขภณัฑไ์ด ้ เน่ืองจากคุณภาพสินคา้
ไม่สามารถเทียบคู่แข่งได ้ฐานลูกคา้หลกัจะเนน้เฉพาะกลุ่ม Table ware และลูกคา้มีการใชล้ดลง 

- เถา้กระดูก (Bone China) :  สินคา้ประเภทน้ียอดขายลดลงประมาณ 50%  เน่ืองจากเทรนดข์องผูบ้ริโภค
เปล่ียน คนยุคใหม่ไม่ยึดติดในแบรด์ เน้นแฟชัน่เปล่ียนแปลงใหม่ตลอดเวลา ท าให้สินคา้ระดบั Hi-end อย่างโบนไช
น่ามียอดซ้ือลดลง 
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- ทองและเงินส าหรับตกแต่ง (Gold & Platinum)  กลุ่มลูกคา้หลกัคือลูกค้าผูผ้ลิตเบญจรงค์ มี 2 ปัจจยั
หลกัท่ีท าให้ยอดขายลดลงคือ 1) ออเดอร์ลูกคา้ลดลง 2) ฐานลูกคา้ไม่มีการเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากไม่มีพนักงานขายเขา้ไป
ท าการขายเพ่ิมข้ึน โดยส่วนใหญ่จะเป็นฐานลูกคา้เดิมของบริษทัท่ีมีการติดต่อซ้ือขายกนัมาตั้งแต่เร่ิมตน้เท่านั้น บริษทั
ไม่มีการท าตลาดในฐานกลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ีมาเป็นระยะเวลาหลายปี 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ พบว่า การวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกระดบัมหภาค โดยการ
วิเคราะห์ (PEST Analysis) ประการแรก โยบายรัฐและการเมือง (Political Component) การเมืองมีผลต่อเศรษฐกิจผา่น
ความเช่ือมัน่นกัลงทุนและผูบ้ริโภค และนโยบายภาครัฐท่ีใชข้บัเคล่ือนเศรษฐกิจความไม่แน่นอนทางการเมืองมีผลต่อ
การตดัสินใจในการลงทุนและการบริโภค ในส่วนของปัญหาสงครามการคา้ระหว่างสหรัฐและจีนรวมถึงการชะลอตวั
ของเศรษฐกิจโลกและการแข็งค่าของเงินบาทโดยปัจจยัดงักล่าวอาจท าให้ภาพรวมการส่งออกของไทยในช่วงไตร
มาสแรกของปีน้ีต ่ากว่าประมาณการส่งออกทั้งปี 2562 ท่ี 4.5% นัน่เพราะยงัมีอีกหลายปัจจยัทา้ทายท่ีรออยูท่ ั้งสัญญาณ
เศรษฐกิจโลกท่ีค่อยๆ ชะลอตวัตั้งแต่ปลายปีท่ีผา่นมาราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกท่ีต ่ากว่าช่วงเดียวกนัของปีก่อน เงิน
บาทแข็งค่า ท าให้ไทยเสียเปรียบคู่แข่งในเร่ืองราคาสินคา้ส่งออก เป็นตน้ 

ประการท่ีสอง ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2562 น้ีคาดว่าเศรษฐกิจไทยยงัเติบโตประมาณร้อยละ 4 ซ่ึงเป็น
อตัราท่ีใกลเ้คียงกบัระดบัศกัยภาพ แมจ้ะมีทิศทางชะลอลงบา้งจากปีก่อนจากปัจจยัดา้นอุปสงคต่์างประเทศ ไตรมาส
แรกภาพรวมตลาดเซรามิกเป็นบวก แต่คาดว่าทั้งปีจะทรงตวั หรือเติบโตเล็กนอ้ย เน่ืองจากเราตอ้งดูเร่ืองการเมืองว่าจะ
เป็นอย่างไรหลงัมีการเลือกตั้งแลว้ ประการท่ีสาม ดา้นสังคม เศรษฐกิจตกต ่าคร้ังล่าสุดของสหรัฐฯส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการใชจ่้ายเงินเพ่ือการบริโภคของผูบ้ริโภค จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั  มีผลต่อการใชจ่้าย วิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียส่งผลกระทบต่อการใชจ่้ายของผูบ้ริโภคในเอเชีย  ส่วนใหญ่เช่ือว่าสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจท าให้เขามีความระมดัระวงัในการใชจ่้ายมากข้ึน ประการสุดทา้ย ดา้นเทคโนโลยี ในปัจจุบนัสังคมและ
เศรษฐกิจไทยกา้วเขา้สู่ยุค Digital Economy ท่ีมีการน าเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเขา้มาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลด
ตน้ทุนการท าธุรกิจมากข้ึน ซ่ึงการซ้ือขายผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เป็นช่องทางดิจิตอลส าคญั
อีกช่องทางหน่ึงท่ีช่วยในการขยายตลาดและสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดม้ากยิ่งข้ึน  กิจการสามารถน าผลท่ีไดด้งักล่าวมา
ช่วยก าหนดกลยทุธ์บริษทั สยามเทคนิเคล เซรามิค แยกเป็นกลยทุธ์ 3 ระดบั ดงัน้ี 

กลยุทธ์ระดับองค์กร )Corporate Strategy) กลยุทธ์ในระดบัองค์กรท่ีเลือก คือ กลยุทธ์การเติบโต (Growth 
Strategy) โดยการพฒันาผลิตภณัฑ ์ (Product Development Strategy) จากการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ  
พบว่า อุตสาหกรรมในกลุ่มสุขภณัฑแ์ละกระเบ้ืองยงัมีการเติบโต ดงันั้นบริษทัจึงเน้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาดท่ีมีแนวโน้มการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน ส่วนในตลาดหลกัคือกลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองใช้บน
โต๊ะอาหารจะเนน้การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ออกสู่ตลาดเพ่ือให้ลูกคา้สร้างความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัในต่างประเทศ ขอ้ดี 
คือ ท าให้ลูกคา้สร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดไดแ้ละเพ่ิมโอกาสในการท าให้ยอดขายของบริษทัเพ่ิมมากข้ึน ขอ้เสีย 
คือ  ใชเ้วลาในการท าความเขา้ใจในผลิตภณัฑใ์หม่มากเป็นพิเศษ 

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) กลยุทธ์ในระดบัธุรกิจท่ีเลือก คือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง 
(Differentiation Strategy) ข้อดี คือ  เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เป็นการเพ่ิมส่วนแบ่งทาง
การตลาดให้เพ่ิมข้ึนและสามารถแข่งขนักับคู่แข่งในปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขันรุนแรง โดยในกลยุทธ์การสร้างความ
แตกต่าง เนน้ความหลากหลายในตวัสินคา้ คุณภาพ การบริการ ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง ขอ้เสีย คือ ใชเ้วลาในการ
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พฒันาสินคา้และการวิจยัเพ่ือให้เกิดความพอใจมากท่ีสุด ส่วนในกลยทุธ์มุ่งสร้างความแตกต่าง (Focus Differentiation 
Strategy) โดยเน้นน าเสนอกบัลูกคา้เฉพาะกลุ่ม ท าการปรับสินคา้ให้เฉพาะกบัลูกคา้บางรายท่ีตอ้งการให้เราท าพิเศษ 
ท าให้ลูกคา้แต่ละรายมีวตัถุดิบท่ีเฉพาะไม่ซ ้ าใคร ท าให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้มากข้ึน ขอ้ดีคือ สามารถอยูใ่น
การแข่งขนัท่ีรุนแรงได ้บริษทัมีเป้าหมายท่ีชดัเจนขอ้เสีย คือ บริษทัใชค่้าใชจ่้ายสูงในการด าเนินการมุ่งสร้างความ
แตกต่าง 

กลยุทธ์ระดับหน้าที ่(Functional Strategy) กลยทุธ์การตลาดมีดงัน้ี  
ก. กลยุทธ์  Segmentation, Targeting, Positioning (STP) 
การก าหนดส่วนตลาด  (Segmentation)  เน่ืองจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นโรงงานอุตสาหกรรม

ประมาณ 90% ส่วนท่ีเหลือจะเป็นลูกคา้รายย่อยบุคคล  บริษทัใชเ้กณฑ์การแบ่งตามประเภทของอุตสาหกรรม คือ 
โรงงานผลิตเคร่ืองใชบ้นโต๊ะอาหาร โรงงานกระเบ้ือง โรงงานสุขภณัฑ ์อุตสาหกรรมโรงพิมพรู์ปลอกส าหรับติดบน
ช้ินงานเซรามิก อุตสาหกรรมเซรามิกประเภทเคร่ืองเบญจรงค์ อุตสาหกรรมเซรามิกประเภทของตกแต่งบา้นและของ
ช าร่วย 

การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  (Targeting) 
กลุ่มหรือตลาดเป้าหมายท่ีเลือกควรสอดคลอ้งกบัความสามารถของโครงสร้างองค์กร  คือ ลูกคา้เป้าหมาย

เป็นกลุ่มท่ีเลือกสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี มีกระบวนการควบคุมคุณภาพให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของลูกคา้ท่ี โรงงานผลิต
ภาชนะเคร่ืองใชบ้นโต๊ะอาหาร กระเบ้ือง สุขภณัฑ ์รูปลอกส าหรับเซรามิกส์ ของช าร่วยและงานเซรามิกประภทอ่ืนๆ 
กลุ่มเป้าหมายท่ีมุ่งเน้นคือ ลูกคา้ท่ีเนน้คุณภาพสินคา้เน่ืองจากบริษทัเน้นในเร่ืองสินคา้มีคุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล  
สินคา้มีความเสถียรในการผลิต ท าให้ลูกคา้ท่ีเลือกใชสิ้นคา้ของบริษทัสามารถควบคุม Yield ในการผลิตได ้

การวางต าเหน่งผลติภณัฑ์   (Positioning)  
สินคา้ของทางบริษทัสยามเทคนิเคล เซรามิค จ ากดั ไดก้  าหนดต าแหน่งทางการตลาดทางการตลาด น าเสนอ

เป็นแผนภาพดงัน้ี 
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ข. กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 
กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy) 
1. กลยุทธ์ผลติภัณฑ์ (Product  Strategy) การพฒันาผลิตภณัฑ์ของบริษทัสยามเทคนิเคล เซรามิค จ ากดั 

เน้นเพ่ือตอบสนองกลุ่มลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก ในการเพ่ิมยอดขายเน้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ โดยมีการ
ก าหนดสินคา้ใหม่ออกสู่ตลาด 

2. กลยุทธ์ราคา (Price Strategy) ทางบริษัทเน้นการขายสินค้าให้กับลูกค้าองค์กร ซ่ึงลูกค้ามกัจะหาคู่
เทียบในเร่ืองราคาและสเปคกบัสินคา้ของบริษทั  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเพราะลูกคา้ตอ้งการลดความเส่ียงจากการตดัสินใจซ้ือ 
ดงันั้นบริษทัจ าเป็นตอ้งรู้ราคาตลาดในอุตสาหกรรม เพราะการท่ีทราบราคากลางจะท าให้คุณประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน 
ของตวัเองไดม้ากข้ึน สามารถเอามาเป็นขอ้ไดเ้ปรียบได ้เช่น สินคา้ของคุณเม่ือเทียบกบัคู่แข่งมีคุณสมบติั สรรพคุณ 
บริการ ท่ีดีกว่า ก็สามารถตั้งราคาให้สูงกว่า (High-Margin) ตลาด ถา้คุณสมบติัเหล่านั้นพิเศษกว่าเจา้อ่ืนจริงๆ แต่ถา้มี
ข้อพอๆกับคู่แข่งหรือด้อยกว่าคู่แข่งในตลาด สามารถสร้างข้อได้เปรียบน้ีได้ดว้ยการตั้งราคาให้ "ต ่ากว่า" ตลาด 
เน่ืองจากมีราคาตน้ทุนท่ีต ่ากว่าคู่แข่ง  

3. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place Strategy) ใชช่้องทางออฟไลน์ ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมี
คือการเปิดใบสั่งซ้ือเขา้มาทางอีเมลล ์แฟกซ์ หรือ การโทรสั่งผา่นทางพนกังาน Support ของบริษทัในกรณีเป็นลูกคา้
รายยอ่ยท่ีไม่มีการเปิดใบสั่งซ้ือ 

4. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) ในขั้นของการส่งเสริมการตลาด จะเป็นการน า
แนวคิดการวางแผนการส่ือสารตลาดแบบครบวงจร (IMC) มาใชก้  าหนดกลยทุธ์ร่วมกนักบัการส่งเสริมการตลาดอ่ืนๆ 
ไม่ว่าจะเป็น Above the Line และ Below the Line แต่ทั้งน้ีเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของธุรกิจในขา้งตน้ บริษทัจึง
เนน้กลยทุธ์แบบ Below the Line มากว่าดงัน้ี  

Above the Line 
การโฆษณา (Advertising) การจดัท าโฆษณาเพ่ือแจง้ขอ้มูลข่าวสาร และสร้างการรับรู้ให้กบัลูกคา้ โดยจะท า

การโฆษณาผา่นส่ือ ดงัน้ี 
- การโฆษณาผา่นส่ือวารสารเซรามิกส์ โดยการลงโฆษณาเพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มลูกคา้ในอุตสาหกรรม

เซรามิก ในทุกๆ เดือนก็จะมีการโฆษณาสินคา้ในวารสารเพ่ือจดัส่งให้ลูกคา้ดว้ย 
Below the Line 
กจิกรรมเชิงการตลาด (Event Marketing) 
การจัดงานแสดงสินค้า (Trade Show) โดยเป็นการจัดงานแสดงสินค้า Asean Ceramic 2019 ร่วมกันกบั 

Supplier ต่างประเทศ  ณ อิมแพค เมืองทองธานี ในทุก 2 ปี  คือ ช่วงเดือนสิงหาคม 
การตลาดโดยตรง (Direct Marketing) 
- การจดัท าแคทตาล็อก แนะน าสินคา้ โดยจดัส่งให้กบัเม่ือเขา้ไปพบลูกคา้ โดยในแคทตาล็อก จะมีการจดัท า

รายละเอียดสินคา้ท่ีบรัทจดัจ าหน่าย  
- การจดัท าจดหมายตรง (Direct Mail) ส่งไปยงัลูกคา้เพ่ือเชิญชวนให้ลูกคา้เขา้มาเยี่ยมชมสินคา้ใหม่ในบูท 

โดยจะท าการจดัส่งทุกคร้ังก่อนท่ีจะมีงานแสดงสินคา้ 
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การส่งเสริมการขายมุ่งสู่คนกลาง (Trade Promotion) 
กลยุทธ์ Push Strategy เน้นการเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัท่ีเป็นตวัแทนจ าหน่าย และมีการให้ราคา

พิเศษส าหรับตวัแทน 
การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)  ท าการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยการ

ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัสินคา้ใหม่ ข่าวต่างๆ รวมถึงการจดังานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัอีกดว้ย 
การใช้พนักงานขาย (Personal selling) กลยทุธ์การใชพ้นกังานขาย การขายโดยใชพ้นกังานขายการปฏิบติัตวั

ต่อตวัระหว่างกิจการกบัลูกคา้การขายโดยใชพ้นกังานขายนั้นหวงัผลลพัธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขายและขณะเดียวกนัก็เพ่ือสร้าง
สัมพนัธ์ภาพระยะยาวกบัลูกคา้อีกดว้ย โดยการใชพ้นักงานขาย จะคอยท าหน้าท่ีในการติดตามผลและการักษาลูกคา้  
( Follow – Up and Maintenance) เป็นการบริการหลงัการขาย ส่ิงจ าเป็นถา้พนักงานขายตอ้งการให้ลูกคา้พอใจ และ
เกิดการซ้ือซ ้ า หลงัจากการปิดการขาย พนกังานขายตอ้งการพยายามให้รายละเอียด ท่ีจ  าเป็น ครบถว้น และให้บริการ
ในดา้นต่างๆ ตามมา การให้ค  าแนะน าในดา้นทางเทคนิคต่างแก่ลูกคา้ และเป็นการเขา้เยีย่มลูกคา้เป็นคร้ังคราว เพ่ือให้
ลูกคา้เกิดความมัน่ใจในการให้บริการเป็นการช่วยแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้อีกทางหน่ึงดว้ย 

การส่งเสริมการขายสู่ผู้บริโภค (Sale Promotion) มีการให้ส่วนลด โดยพิจารณาตามปริมาณการสั่งซ้ือ 
 
5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

หลงัจากท่ีท าการหาสาเหตุของยอดขายลดลงแลว้น ามาวางก าหนดกลยุทธ์ในระดบัองคก์ร ระดบัธุรกิจ และ
ระดบัหน้าท่ี พร้อมทั้งวางแผนกลยุทธ์ในการเพ่ิมยอดขายของผูป้ระกอบการ คือ กลยุทธ์ในระดบัองค์กรท่ีเลือก คือ 
กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) แบบเขม้ขน้ โดยการพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product development Strategy) ท  าการ
เพ่ิมสินคา้ใหม่ออกสู่ตลาดเช่น ดิน (Kaolin) ท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมหลกัในเน้ือดินของช้ินเซรามิก , เซอร์โคเนียมซิลิเกต 
(Zirconium Silicate) ท่ีใชเ้ป็นหลกัในสูตรเคลือบเซรามิก เป็นตน้ กลยุทธ์ในระดบัธุรกิจท่ีเลือก คือ กลยุทธ์การสร้าง
ความแตกต่าง และกลยุทธ์มุ่งสร้างความแตกต่าง เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัขององค์กร เป็นการเพ่ิมส่วน
แบ่งทางการตลาดให้เพ่ิมข้ึนและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัรุนแรง กลยุทธ์ระดบัหน้าท่ี โดย
การก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ระดับองค์กร และกลยุทธ์ระดบัหน่วยธุรกิจ มุ่งการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
เพ่ือให้องคก์รสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดและเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง บริษทัควรน ากลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing mix) มาใชใ้นการแกไ้ขเพ่ือสร้างสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกัและเป็นการส่ือให้ผูซ้ื้อรับทราบถึงคุณภาพรวมทั้งท  า
ให้องคก์รบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับบริษัท 
1. บริษทัควรใชก้ลยุทธ์การเติบโตโดยการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละขยายสายผลิตภณัฑเ์พ่ือเพ่ิมยอดขายและ

สร้างการไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  
2. บริษทัควรสร้างความแตกต่างของสินคา้ให้มีเอกลกัษณ์และมุ่งท าการสร้างความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการเฉพาะ  
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3. บริษทัตอ้งพยายามเพ่ิมยอดขายดว้ยการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ใหม่และขยายสายผลิตภณัฑเ์ดิมให้เพ่ิมข้ึน 
โดยการพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง 

4. ในดา้นส่วนประสมทางการตลาด เน้นเพ่ือรักษาผูบ้ริโภครายเดิมและและหาลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย  เพ่ิม
ส่วนแบ่งทางการตลาดเดิมให้ไดม้ากท่ีสุดและการสร้างความแตกต่างดา้นสินคา้ บริการ และเพ่ิมความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑ ์

5. ใชเ้คร่ืองมือในการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ TOWS Matrix ท าให้สามารถไดก้ลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี (Function-
Level Strategy) มาใชใ้นการด าเนินการแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการภายในบริษทัท่ีไม่ดี  และน ามาสร้างกลยทุธ์ใน
การแข่งขนัและเพ่ิมยอดให้องคก์ร 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ในการศึกษาในคร้ังน้ี ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์นั้นอาจจะยงัไม่เพียงพอดงันั้นจึงควรเพ่ิมจ านวน

กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมกลุ่มลูกคา้มากข้ึน 
2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของการท าวิจยัเชิงส ารวจถึงทศันคติและการรับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภค ท่ีมี

ผลต่อยอดขาย เพ่ือให้ทราบปัจจยัท่ีแทจ้ริงในการซ้ือและน าผลการวิจยัมาปรับปรุงในดา้นกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาดไดอ้ย่างเหมาะสมดา้นการให้บริการและความรวดเร็วในการให้บริการ ควรใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพ่ือเกิด
ความรวดเร็วและคล่องตวัในการให้บริการ 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน 

เพ่ือศึกษาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการระดมเงินฝากของธนาคารออมสิน โดยน าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix : 7P’s) มาศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาเป็นขอ้มูล
ปฐมภูมิ จากการใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ชุด และการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างจากหัวหนา้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง กบัขอ้มูลทุติยภูมิ ประเภทอนุกรมเวลา รายเดือน จากขอ้มูลปริมาณเงินเงินฝากของธนาคารออมสิน
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 - ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เป็นจ านวน 60 เดือน  

ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ และเงินฝากประจ าลดลง เน่ืองจากมีการครบก าหนด
ระยะเวลาในการฝากเงิน และลูกค้าไม่ได้น าเงินมาฝากกบัเงินฝากประเภทดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง จากการท่ีไม่มี
ตูเ้อทีเอ็มและตูฝ้ากเงิน-ปรับสมุด ท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจ บวกกบัอตัราดอกเบ้ีย
เงินฝากตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2557-2561 ท่ีไม่ไดเ้พ่ิมข้ึน ประกอบกบัในปัจจุบนัลูกคา้มีทางเลือกในการลงทุนท่ีมากข้ึน
ผูล้งทุนจึงเลือกท่ีจะลงทุนกบัสถาบนัการเงินท่ีให้อตัราดอกเบ้ียท่ีสูงกว่า ดงันั้น ธนาคารออมสินจึงตอ้งหาแนวทาง
ในการเพ่ิมปริมาณเงินฝากโดยการเลือกจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ เร่ือง พรบ.ธนาคารออมสิน มาตรา 21 หมวดความมัน่คง
และหลกัประกนั ระบุว่า “รัฐบาลจะค ้ าประกนัเงินฝากของธนาคารออมสิน 100%” เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่
ให้กบัประชาชนผูฝ้ากเงิน และท าให้ประชาชนเกิดความไวว้างใจในการน าเงินมาฝากไวก้บัธนาคารโดยหมดความกงัวล
เร่ืองการสูญหายไปได ้และผูล้งทุนไม่ต้องแบกรับความเส่ียงในการน าเงินมาลงทุนในธนาคารออมสิน ซ่ึงการจดัท า
ส่ือประชาสัมพนัธ์เป็นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีบทบาทส าคญัส าหรับการท าการตลาด เพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้
และท าให้ลูกคา้มีทางเลือกในการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะมีการจดัท าแผนการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์
และขอความเห็นชอบและอนุมติัจากคณะกรรมการ เพ่ือจดัท ารายละเอียดในการจดัจา้งและขออนุมติัจดัจา้งบริษัทให้
ด าเนินการตามแผน พร้อมทั้งติดตามผลการด าเนินงานและประเมินผลด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

ค าส าคญั: ปริมาณเงินฝาก, ธนาคารออมสิน  
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ABSTRACT 
The purpose of this study to examine the causes that affect the amount of deposits of the Government 

Savings Bank. In order to study the guidelines for solving the problem of raising the deposit of the Government 
Savings Bank. The factors used are marketing mix (7P’s) to study and analyze data with statistic software programs. 
The data used in this study is primary data by questionnaires from a sample of 400 sets and semi-structured interviews 
from the head of the relevant department and secondary data which is the monthly time series data, the amount of 
money deposits of the Government Savings Bank since January 2014 - December 2018 total amount 60 months. 

According to the result of study, the amount of Special Savings Deposit and Fixed Deposit decreased due to 
the maturity of the deposit period and customers do not continually deposit money with such types of deposits due to 
no ATMs and ADMs - adjust the book that covers all areas, the lack of interesting promotional activities. The interest 
rate of deposits since the year 2014 -2018  that has not increased. In addition at present, customers have more 
investment options and investors choose to invest with financial institutions that provide higher interest rates. 
Therefore, the Government Savings Bank must find ways to increase the amount of deposits by choosing to publish 
media about the Government Savings Bank Act, Section 2 1 , Security and Security Section. Identified  
"The Government will guarantee 100% of the savings deposit of the Government Savings Bank" In order to create 
confidence for depositors and causing people to trust in bringing money to deposit with the bank without having to 
worry about loss and investors do not have to bear the risk of investing money in the GSB. The public relations media 
is a marketing promotion that plays an important role in marketing. To meet the needs of customers and make 
customers have more choices in using products and services. And create a plan to create public relations media and 
request approval and approval from the board of directors to prepare the details of the employment and request for 
approval to hire the company to implement the plan, Along with monitoring the operation results and evaluating the 
results continuously.  
Keywords:  Deposit, Government Savings Bank 
 

1. บทน า 
จากพนัธกิจของธนาคาร “ส่งเสริมการออมและสร้างวินยัทางการเงิน สนับสนุนการลงทุนและการพฒันาประเทศ 

ส่งเสริมและยกระดบัเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศกัยภาพอย่างย ัง่ยืน” จึงท าให้
ธนาคารออมสินเป็นฟันเฟืองท่ีส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจการเงินของประเทศ ในฐานะท่ีเป็นแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่
ของภาครัฐ ดว้ยเหตุน้ี ท  าให้ธนาคารจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญักบัปริมาณเงินฝากซ่ึงถือเป็นแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่
ของธนาคาร เพ่ือรองรับการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐ 
หรือการปล่อยสินเช่ือให้กบัภาคประชาชน ภาคธุรกิจ เป็นตน้ จากขอ้มูลปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสินในช่วง 5 ปี
ท่ีผา่นมา พบว่ามีอตัราการเติบโต (Growth) ท่ีลดลง และจากขอ้มูลงบการเงินปี 2561 จะเห็นว่า อตัราการเติบโตเงินฝาก
เพ่ิมข้ึนในสัดส่วนท่ีน้อยกว่าอตัราการเติบโตเงินให้สินเช่ือ โดยเท่ากบั 1.91% เทียบกบั 4.85% แสดงถึงสภาพคล่อง
ของธนาคารท่ีปรับตวัดอ้ยลง เน่ืองจากธนาคารมีการปล่อยสินเช่ือเพ่ิมมากข้ึนตามการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ี
เงินฝากส่วนใหญ่เป็นเงินฝากออมทรัพย ์ (เผื่อเรียก) และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษท่ีทยอยครบก าหนด ซ่ึงธนาคารได้
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มุ่งเน้นปรับโครงสร้างเงินฝากเพ่ือการบริหารจัดการต้นทุน จึงท าให้ไม่มีการแข่งขันระดมเงินฝากมากนัก ดงันั้น 
ธนาคารตอ้งรักษาระดบัเงินฝากให้สอดคลอ้งกับการเพ่ิมข้ึนของสินเช่ือ เพ่ือไม่ให้ธนาคารประสบปัญหาการขาด
สภาพคล่อง ประกอบกบัสัดส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินฝากของธนาคารออมสินในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 – 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีการปรับตวัเพ่ิมข้ึน แสดงให้เห็นถึง สภาพคล่องของธนาคารมีแนวโน้มท่ีจะลดลง เน่ืองจาก
สัดส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินฝาก สะทอ้นให้เห็นถึงความสามารถในการปล่อยสินเช่ือของธนาคาร ถา้สัดส่วนมีค่า
มากกว่า 1 แสดงว่ามีการปล่อยสินเช่ือมากกว่าการรับฝากเงิน ธนาคารก็จะมีรายได้เพิ่มข้ึน แต่ทางตรงกนัขา้ม 
ถา้สัดส่วนมีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าธนาคารมีการปล่อยสินเช่ือน้อยกว่าเงินฝาก ธนาคารจะมีรายได้น้อยลง เพราะ
ธนาคารตอ้งแบกรับตน้ทุนดอกเบ้ียเงินฝากท่ีไม่ไดน้ าไปหาประโยชน์ตอบแทน ยิ่งถา้สัดส่วนน้ีมีค่าสูงมาก ๆ หรือ
เพ่ิมข้ึน จะแสดงถึงสภาพคล่องของธนาคารท่ีมีระดับลดลง  

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 
1. เพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน  
2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการระดมเงินฝากของธนาคารออมสินต่อไป 
 

2. ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง    
ทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียของส านกัคลาสสิค (ดร.เพลินพิศ สัตยส์งวน, 2554: 136-138) 

 ตามทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียของส านกัคลาสสิค อธิบายว่า อตัราดอกเบ้ียมีบทบาทส าคญัต่อการตดัสินใจและ
การเลือกบริโภคหรือเลือกท่ีจะเก็บออมเงินส าหรับใชใ้นอนาคต ซ่ีงปัจจุบนับุคคลพอใจท่ีจะบริโภคมากกว่าการบริโภค
ในอนาคต ดงันั้น การท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคลดลงและมีผูอ้อมมากข้ึน  ตอ้งเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียให้สูงข้ึน ซ่ึงถือว่าการจ่าย
ดอกเบ้ียนั้น เป็นการให้รางวลัต่อการรอคอย 

ทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคล่องของจอห์น เมยน์าร์ด เคนส์ (กฤษฎา สังขมณี, 2550: 96-98) 
ตามแนวคิดทฤษฎีของจอห์น เมยน์าร์ด เคนส์  อธิบายว่า อตัราดอกเบ้ียดุลยภาพในตลาดถูกก าหนดข้ึน

จากเส้นอุปสงคท่ี์ตอ้งการถือเงิน ตดักบัเส้นอุปทานของเงิน ดา้นความตอ้งการถือเงินนั้น สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 
ประเภท คือ 1) ความตอ้งการถือเงินเพ่ือจบัจ่ายใชส้อย เกิดข้ึนจากบุคคลทัว่ไปในสังคมต่างก็มีความจ าเป็นท่ีจะถือเงิน
เพื่อเก็บไวใ้ชส้อยในชีวิตประจ าวนั รวมถึงการถือเงิน  เพื่อด าเนินธุรกิจในแต่ละวนั ดงันั้น ปัจจยัที่เป็นตวัก าหนด
ความต้องการถือเงินท่ีส าคัญ คือ รายได้ เม่ือรายได้เพ่ิมสูงข้ึน ความต้องการถือเงินก็ยิ่งเพ่ิมสูงข้ึนด้วยเช่นกัน 
นอกจากน้ี อตัราดอกเบ้ียระดบัท่ีสูงมาก ๆ อาจส่งผลกระทบให้การถือเงินเพ่ือจบัจ่ายใชส้อยน้ีมีลกัษณะความสัมพนัธ์
ท่ีตรงกนัขา้มกนั 2) ความตอ้งการถือเงินไวใ้ชย้ามฉุกเฉิน เกิดข้ึนจากความจ าเป็นของสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด ซ่ึงเป็น
ความไม่แน่นอนของรายจ่ายในอนาคตที่มีความจ าเป็นที่ตอ้งการถือเงินขณะนั้น ส าหรับบุคคลที่ถือสินทรัพยอ่ื์น
อาจไม่มีความคล่องตวัท่ีจะสามารถใชเ้งินไดใ้นทนัที เม่ือเทียบกบัการท่ีมีเงินสดอยู่ในมือ เพราะเงินสดนั้นมีสภาพคล่อง
ท่ีสูงกว่า ดงันั้น รายไดจึ้งมีความสัมพนัธ์โดยตรง และอตัราดอกเบ้ีย    มีความสัมพนัธ์ตรงกนัขา้มกนั 3) ความตอ้งการ
ถือเงินไวเ้พ่ือเก็งก าไร เป็นการกกัตุนเงินไวเ้ฉย ๆ  หรือเป็นผูท่ี้ตอ้งการแสวงหาก าไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพยท์าง
การเงิน เน่ืองมาจากความไม่แน่นอนเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียในอนาคต ซ่ึงเป็นเง่ือนไขจ าเป็นของการถือเงินประเภทน้ี 
โดยความตอ้งการถือเงินเพ่ือการเก็งก าไรนั้น มีความสัมพนัธ์ตรงกนัขา้มกบัอตัราดอกเบ้ีย ถา้อตัราดอกเบ้ียเพ่ิมสูงข้ึน 
บุคคลจะถือเงินเพ่ือการเก็งก าไรจะลดลง แต่ถา้อตัราดอกเบ้ียลดลง บุคคลจะถือเงินเพ่ือการเก็งก าไรจะสูงข้ึน 
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ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546: 437-439) 
 แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ได้อธิบายถึง แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ที่ให้บริการซ่ึงจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix : 7P ’s) ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ ส่ิงท่ี
ผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้ และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้น ๆ 2) ดา้นราคา (Price) คือ 
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน และเป็นต้นทุนของลูกคา้ โดยลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่ากบัราคา  
หากผลิตภณัฑมี์คุณค่าสูงกว่าราคาเขาจะตดัสินใจซ้ือ 3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นช่องทางการจ าหน่าย
สินคา้หรือบริการ รวมถึงวิธีการท่ีจะน าสินคา้หรือบริการนั้นจากองค์กรไปยงัผูบ้ริโภค เพ่ือให้ทนัต่อความตอ้งการ 
4) ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือท่ีเป็นหัวใจส าคญัในการส่ือสารทางการตลาด เพ่ือสร้างความจูงใจ 
ความรู้สึก ความตอ้งการ และความพึงพอใจในสินคา้และบริการ โดยจะประกอบดว้ย 5 เคร่ืองมือหลกั คือ การโฆษณา 
การขายโดยพนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรง  5) ดา้นบุคคล 
(People) ถือว่ามีความส าคญัต่อธุรกิจบริการเป็นอย่างมาก เน่ืองจากธุรกิจบริการตอ้งอาศยัคนเป็นเคร่ืองมือ ในการ
ท างาน 6) ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นน าเสนอให้ลูกคา้
ไดเ้ห็นในเชิงรูปธรรม ทั้งในดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาดว้ยวาจาสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ี
รวดเร็ว อาจรวมถึงสภาพแวดล้อม ซ่ึงเป็นการสร้างคุณภาพโดยรวมของการให้บริการให้ภาพลักษณ์องค์กร  
7) ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการท่ีน าเสนอ
ให้ผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
วรินทร ทองปานดี (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัก าหนดปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน” 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีก  าหนดปริมาณเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสินอยา่งมีนัยส าคญั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวม
ภายในประเทศ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเผือ่เรียกของธนาคารออมสิน และปริมาณสินเช่ือรวมของธนาครารออมสิน ส าหรับ
ปัจจยัท่ีก  าหนดปริมาณเงินฝากประจ าของธนาคารออมสินอยา่งมีนัยส าคญั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
อตัราเงินเฟ้อ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าของธนาคารออมสิน และจ านวนสาขาของ
ธนาคารออมสิน  

กรรณิการ์ จะกอ (2555) ได้ท  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย”จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัทาง
เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ คือ อตัราดอกเบ้ีย ค่าเงินบาท และดชันีราคาผูบ้ริโภค 
ส าหรับปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะ เบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ คือ อตัราเงินเฟ้อ  

อภนัตรี แจ่มแจง้ (2556) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑเ์งินฝาก
ของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร” จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการ
เลือกผลิตภณัฑ์เงินฝากของธนาคารออมสินไม่มีลักษณะแตกต่างกนัเม่ือเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชยอ่ื์นในเขต
กรุงเทพมหานคร และปัญหาหลกัของธนาคารออมสินท่ีเห็นไดช้ดั คือเร่ืองการประชาสัมพนัธ์และการให้บริการท่ีไม่
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ทัว่ถึง จึงส่งผลให้ผลิตภณัฑเ์ผือ่เรียกพิเศษของธนาคารออมสินไม่เป็นท่ีรู้จกั แมจ้ะให้ผลตอบแทนท่ีดีและไม่ดอ้ยกว่า
ธนาคารพาณิชยอ่ื์น ซ่ึงธนาคารออมสินควรมีการปรับปรุงช่องทางการบริการและการประชาสัมพนัธ์ให้ทัว่ถึง 

วริษา ประดบัชยัมงคล (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเงินฝากผา่นธนาคาร
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและรายได ้ท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเงินฝากผ่านธนาคารท่ีแตกต่างกนั และมี 2 กลุ่มปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการเงินฝากผ่านธนาคาร ซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นพนักงานและกระบวนการให้บริการ และปัจจยัดา้นการอ านวยความ
สะดวกและการส่งเสริมการตลาด 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
วิธีการเก็บขอ้มูล 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แหล่งข้อมูลจาก 2 แหล่ง ดังน้ี 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการใช้

แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ชุด 
ทั้งน้ีไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 กลุ่ม ส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมสิน จ านวน 200 ชุด และ
กลุ่มลูกคา้ท่ีไม่มีบญัชีเงินฝากธนาคารออมสิน จ านวน 200 ชุด โดยน าส่วนประสมทางการตลาดมาเป็นปัจจัยท่ีจะ
ก าหนดสาเหตุท่ีท าให้ส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน และการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง  
จากหัวหน้าหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารงานวิจัย 
หนังสือ รายงาน บทความต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้
ประกอบการอภิปรายผลและจดัท าขอ้มูลในส่วนต่าง ๆ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลมีดงัน้ี 1) แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ 

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และแบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไป
เก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมของผูท่ี้ใชแ้ละผูท่ี้ไม่ใชผ้ลิตภณัฑเ์งินฝากของธนาคารออมสิน 
ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน 
โดยใชก้ารวดัขอ้มูลประเภทช่วงเป็นการวดัแบบมาตรส่วน ประมาณค่าของลิเคิร์ท 2) การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
(Semi-structured Interview) โดยประชากรที่ใชใ้นการศึกษา คือ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัเงินฝากและ
การสัมภาษณ์เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดโดยสัมภาษณ์ตามวตัถุประสงค์ของผูศึ้กษาคือ เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุท่ีมี
ผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน และแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการระดมเงินฝากของธนาคารออมสิน 

วิธีการวิเคราะห์  
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพซ่ึงเป็นขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์ประกอบกับข้อมูลทุติยภูมิ

ท่ีไดรั้บจากการคน้ควา้เอกสารต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี  
ขั้นท่ี 1 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาจดัล าดบัความส าคญัและคุณลกัษณะของขอ้มูล 
ขั้นท่ี 2 น าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ท่ีจดัล าดบัความส าคญัแลว้ น ามาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลทางเอกสารต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือท่ีจะทราบถึงลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัและความแตกต่างกนัของขอ้มูล   
2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณซ่ึงเป็นขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด น ามาท า

การประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ดว้ยวิธีการทางสถิติ โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา 1) การวิเคราะห์ขอ้มูลในดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยจะน าเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจง ความถ่ี และค่าร้อยละ 2) การวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมในการ
เลือกใชบ้ริการผลิตภณัฑ์เงินฝากและไม่เลือกใช้บริการผลิตภณัฑ์เงินฝากของธนาคารออมสิน และขอ้มูลเก่ียวกบั
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีเป็นสาเหตุท าให้ส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน โดยจะ
น าเสนอในรูปแบบของค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ขั้นท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน เป็นการศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
เพ่ือช่วยในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ผลทางสถิติ คือ การวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ กบัการเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์งินฝาก
ของธนาคารออมสิน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการระดมเงินฝากของธนาคารออมสิน ใชก้ารวิเคราะห์
สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square : χ2) 

3. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และจากการศึกษาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลร่วมกนัอยา่งเป็นระบบและน าไปสู่การเช่ือมโยงขอ้มูลเขา้ดว้ยกนั โดยขอ้มูล เชิงคุณภาพและขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีได้
จากการตอบประเด็นสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องจะถูกน ามาวิเคราะห์และ
ประมวลผลโดยเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ในแง่ต่าง ๆ ตามขอ้เท็จจริง ทั้งในเชิงเหตุและผลซ่ึงการวิเคราะห์จะออกมา
ในลกัษณะของการพรรณนาท่ีน าไปสู่ค าตอบในการศึกษาและสรุปผลประกอบการเขียนรายงานตามวตัถุประสงค์
และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บของการศึกษาวิจยัต่อไป 
 

4. ผลการวจิัย 
สาเหตุของปัญหา 
จากผลการศึกษาพบว่า ในปี พ.ศ. 2557-2561 ปริมาณเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ และเงินฝากประจ าลดลง 

เน่ืองจากขอ้มูลเชิงพรรณนา ส าหรับผูใ้ชบ้ริการจากเหตุผลที่ผูใ้ชถ้อนเงินออกจากบญัชีเงินฝากของธนาคาร 
เพราะมีการครบก าหนดระยะเวลาในการฝากเงินคิดเป็นร้อยละ 93.00 และลูกค้าไม่ได้น าเงินมาฝากกับเงินฝาก
ประเภทดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง จากการท่ีผูไ้ม่ใชบ้ริการเห็นว่า ตามเหตุผลท่ีไม่ใชบ้ริการผลิตภณัฑเ์งินฝากของธนาคาร 
เพราะไม่มีตูเ้อทีเอ็มและตูฝ้ากเงิน-ปรับสมุด ท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี คิดเป็นร้อยละ 27.50 ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ท่ีน่าสนใจคิดเป็นร้อยละ 32.50 ซ่ึงเป็นหัวใจส าคญัในการส่ือสารทางการตลาด เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 
กระตุน้การขายให้เพ่ิมมากข้ึน และสร้างความจงรักภกัดีให้กบัตราสินคา้ ซ่ึงถือว่ามีบทบาทส าคญัมากส าหรับการท า
การตลาด ประกอบดว้ย การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ 
และการตลาดทางตรง ประกอบกบัมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนไม่ว่าจะเป็นการเสนอผลิตภณัฑ ์ เพ่ือสนองความตอ้งการ
พ้ืนฐานหรือสนองความตอ้งการดา้นจิตวิทยาของลูกคา้ จะท าให้ลูกคา้มีทางเลือกในการซ้ือสินคา้มากยิง่ข้ึน บวกกบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่เป็นสาเหตุท าให้ส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน ในระดบั
มากท่ีสุด คือ ดา้นราคา ซ่ึงให้ความส าคญักบัปัจจยัอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.50 เน่ืองจาก
อตัราดอกเบ้ียเงินฝากตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2557-2561 ท่ีไม่ไดเ้พ่ิมข้ึน โดยอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารออมสิน
อา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงจากปี 2557-2561 อตัราดอกเบ้ียนโยบายลดลง จากการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจไทยมีความเส่ียงสูงข้ึน และมีความจ าเป็นที่นโยบายการเงินตอ้งดูแลให้ภาวะการเงินมีความ
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ผ่อนคลาย เพ่ือลดความเส่ียงดา้นเสถียรภาพระบบการเงิน เสริมสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัสาธารณชน จึงส่งผลให้อตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากเผือ่เรียกพิเศษ และเงินฝากประจ าลดลง ประกอบกบัในปัจจุบนัลูกคา้มีทางเลือกในการลงทุนท่ีมากข้ึน 
ผูล้งทุนจึงเลือกท่ีจะลงทุนกบัสถาบนัการเงินท่ีให้อตัราดอกเบ้ียท่ีสูงกว่า ตามทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียของส านกัคลาสสิค 
(ดร.เพลินพิศ สัตยส์งวน, 2554: 136-138) ท่ีมองว่าอตัราดอกเบ้ียมีบทบาทส าคญัต่อการตดัสินใจและการเลือกบริโภค
หรือเลือกท่ีจะเก็บออมเงินส าหรับใช้ในอนาคต เม่ืออตัราดอกเบ้ียอยู่ ณ ระดบัสูง จะท าให้ปริมาณการออมมีมากข้ึน 
เน่ืองจากไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน และตามทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคล่องของจอห์น เมยน์าร์ด เคนส์ (กฤษฎา 
สังขมณี, 2550: 96-98) ท่ีมองว่า ถา้อตัราดอกเบ้ียเพ่ิมสูงข้ึน ท าให้ความตอ้งการถือเงินไวเ้พ่ือการเก็งก าไรจะลดลง 
ซ่ึงธนาคารกลางเป็นผูท่ี้ควบคุมโดยการใชน้โยบายการเงินท่ีเหมาะสม และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรินทร ทองปานดี 
(2552) ท่ีพบว่า อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าของธนาคารออมสินมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณเงินฝากประจ าของ
ธนาคารออมสินในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยส าคญั และงานวิจยัของ กรรณิการ์ จะกอ (2555) ท่ีพบว่า อตัราดอกเบ้ีย
เงินฝากเป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
 
5. การอภปิรายผล 

แนวทางเลือกการแกไ้ขปัญหา  
การก าหนดแนวทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาอตัราการเติบโตท่ีลดลงของปริมาณเงินฝากธนาคารออมสิน 

โดยน าทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ซ่ึงเป็นแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจที่ให้บริการ เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการระดมเงินฝากของธนาคารออมสิน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546: 
437-439) โดยพบว่า ผลการศึกษาจากขอ้มูลเชิงพรรณนา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดในดา้นราคามากที่สุด รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคลากร ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ
ดา้นผลิตภณัฑ์ ตามล าดบั ซ่ึงผูศ้ึกษาไดก้  าหนดแนวทางเลือกการแกไ้ขปัญหาให้สอดคลอ้งกบัสาเหตุของปัญหา   
โดยเลือกก าหนดจากข้อมูลเชิงอนุมาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กับการเลือกใช้
ผลิตภณัฑ์ฝากเงินกบัธนาคาร ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด เร่ือง การประชาสัมพนัธ์และส่ือสารแก่ลูกคา้อย่าง
สม ่าเสมอ และดา้นผลิตภณัฑ ์ เร่ือง ประเภทเงินฝากของธนาคารมีความหลากหลาย ซ่ึงสามารถก าหนดแนวทางเลือก
การแกไ้ขปัญหาไดด้งัน้ี 

ทางเลือกท่ี 1 การจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ เร่ือง พรบ.ธนาคารออมสิน มาตรา 21 ระบุว่า “รัฐบาลจะค ้ าประกนั
เงินฝากของธนาคารออมสิน 100%” ซ่ึงกฎหมายจดัตั้งของธนาคารรัฐอ่ืนไม่มีการเขียนเร่ืองการค ้าประกนัโดยรัฐบาล
ไวอ้ยา่งชดัเจน 

ทางเลือกท่ี 2 การปรับเปล่ียนผลิตภณัฑเ์งินฝากกระแสรายวนั (Current Account)  โดยเปล่ียนช่ือเป็นเงินฝาก
กระแสรายวนัพิเศษ (Current Plus Account) และปรับวิธีการค านวณอตัราดอกเบ้ียให้เป็นเง่ือนไขเดียวกนักบัเงินฝาก
เผื่อเรียก จากเดิม การค านวณดอกเบ้ียให้ผูฝ้ากในอตัราเดียวกับเงินฝากเผื่อเรียก โดยค านวณจากยอดคงเหลือเป็น
รายวนั แต่จะให้ดอกเบ้ียในกรณีท่ีมียอดเงินคงเหลือในบญัชีตั้งแต่ 10,000 บาทข้ึนไป และหักภาษีดอกเบ้ียเงินฝาก 
15% เปล่ียนเป็น การค านวณดอกเบ้ียให้เป็นเง่ือนไขเดียวกนักบัเงินฝากเผื่อเรียก โดยค านวณจากยอดคงเหลือเป็น
รายวนั และไม่หักภาษีดอกเบ้ียเงินฝาก 15% 
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ทางเลือกท่ี 3 การน าผลิตภณัฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต (GSB Life) มาพฒันาใหม่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนมีการออมเงินและเสริมสร้างหลกัประกนัทางการเงิน และสามารถน ามาหักลดหย่อนภาษีได ้ซ่ึงเงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิตเป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการท าประกนัชีวิต และเป็นการ รับฝากเงินโดยมีขอ้ตกลงว่าจะจ่ายเงินทุน
สงเคราะห์หรือเงินครบก าหนดสัญญา โดยอาศยัการมรณกรรมหรือการมีชีวิตของผูฝ้ากเงินสงเคราะห์เพื่อให้
ความคุม้ครองชีวิตหรือการมีชีวิตอยูจ่นครบก าหนดอายขุองสัญญาตามสิทธิประโยชน์และระยะเวลาของสงเคราะห์ชีวิต 

ขอ้ดีและขอ้เสียแต่ละแนวทางเลือก 
ทางเลือกท่ี 1  
ขอ้ดี  - มีปริมาณเงินฝากเพ่ิมมากข้ึน 

- ขยายฐานลูกคา้รายใหม่ไดม้ากยิง่ข้ึน 
- สามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้ลูกคา้รายเก่า และรายใหม่ได ้
- เหมาะส าหรับผูล้งทุนท่ีไม่ตอ้งการความเส่ียง 

ขอ้เสีย - ธนาคารอาจตอ้งมีการอธิบายการค ้ าประกนัเงินฝากของธนาคารให้กบัลูกคา้หลายท่านไดท้ราบ
ถึงความชดัเจนดงักล่าว 
- มีค่าใชจ่้ายในการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ 

ทางเลือกท่ี 2  
ขอ้ดี  - เพ่ิมช่องทางในการระดมเงินฝาก 

- ขยายฐานลูกคา้รายใหม่ไดม้ากยิง่ข้ึน ทั้งลูกคา้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 
- สามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้ลูกคา้รายเก่าได ้
- เพ่ิมช่องทางในการลงทุน โดยเงินฝากกระแสรายวนัพิเศษสามารถน าไปค ้าประกนัเงินกู ้เงินกู ้
เบิกเกินบญัชี (OD) หรือค ้าประกนับุคคลได ้

- ไม่มีการก าหนดยอดคงเหลือขั้นต ่าในการค านวณอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 
- มีผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

ขอ้เสีย - มีค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้ทราบถึงผลิตภณัฑเ์งินฝากน้ี 
ทางเลือกท่ี 3 
ขอ้ดี  - เพ่ิมช่องทางในการระดมเงินฝาก 

- มีปริมาณเงินฝากเพ่ิมมากข้ึน 
- ขยายฐานลูกคา้รายใหม่ไดม้ากยิง่ข้ึน  
- สามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้ลูกคา้รายเก่าได ้
- มีผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
- ลูกคา้สามารถน ามาหักลดหยอ่นภาษีได ้
- มีรายไดค่้าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึน 

ขอ้เสีย - มีความเส่ียงท่ีตอ้งส ารองเงินไวใ้ห้ลูกคา้ในกรณีท่ีลูกคา้เสียชีวิต 
- มีการแข่งขนักบัสถาบนัการเงินอ่ืน 
- อาจมีตน้ทุนในการพฒันาผลิตภณัฑ ์
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งบประมาณแต่ละแนวทางเลือก 
ตารางท่ี 1 ทางเลือกท่ี 1 รายละเอียดงบประมาณมีดงัน้ี 

กจิกรรม จ านวนเงิน )ทาบ(  
 .1 ค่าจดัท าส่ือโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ เช่น 

โปสเตอร์ วิทย ุเป็นตน้ 
000,5,000 

รวมทั้งส้ิน 5,000,000 
 

ตารางท่ี 2 ทางเลือกท่ี 2 รายละเอียดงบประมาณมีดงัน้ี 
กจิกรรม จ านวนเงิน )ทาบ(  

.1  ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์  เ ช่น แผ่นพับ 
โปสเตอร์ เป็นตน้ 

1,100,000 

 2. ค่าพฒันาและปรับปรุงระบบงานส าหรับผลิตภณัฑ์
เดิม 

1,000,000 

รวมทั้งส้ิน 2,200,000 
 

ตารางท่ี 3 ทางเลือกท่ี 3 รายละเอียดงบประมาณมีดงัน้ี 

กจิกรรม จ านวนเงิน )ทาบ(  
.1  ค่าท าส่ือโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ 

โปสเตอร์ วิทย ุโทรทศัน์ เป็นตน้  
10,000,000 

 2. ค่าพฒันาและปรับปรุงระบบงานส าหรับผลิตภณัฑ์
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต 

1,000,000 

รวมทั้งส้ิน 11,000,000 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
แนวทางเลือกท่ีเสนอพร้อมเหตุผล  
แนวทางเลือกท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหาอตัราการเติบโตท่ีลดลงของปริมาณเงินฝากธนาคารออมสิน คือ 

ทางเลือกท่ี 1 การจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ เร่ือง พรบ.ธนาคารออมสิน มาตรา 21 หมวดความมัน่คงและหลกัประกนั 
ระบุว่า “รัฐบาลจะค ้ าประกนัเงินฝากของธนาคารออมสิน 100%” เน่ืองจาก พรบ.สถาบนัคุม้ครองเงินฝากนั้น ไม่ได้
ครอบคลุมธนาคารรัฐ ไดแ้ก่ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  ซ่ึงหมายถึงว่าสถาบนัคุม้ครองเงินฝากจะไม่รับผิดชอบเงินฝากของประชาชน
ถา้ธนาคารรัฐเหล่าน้ี ปิดกิจการหรือลม้ละลาย แต่ในระหว่างธนาคารรัฐดว้ยกนัเองนั้ น ส่ิงหน่ึงท่ีธนาคารออมสิน
แตกต่างจากธนาคารรัฐอ่ืน ๆ ในแง่กฎหมายก็คือในตัวกฎหมายจัดตั้ งธนาคารออมสิน คือ พรบ.ธนาคารออมสิน 
(มาตรา 21) มีการระบุไวช้ดัเจนว่า รัฐบาลไทยจะค ้าประกนัเงินฝากของธนาคารออมสินโดยไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองจ านวน 
และเวลา กล่าวคือ ลูกคา้ของธนาคารออมสินจะไดรั้บความคุม้ครองและไดเ้งินคืนเต็มจ านวนไม่ว่าธนาคารออมสิน
จะลม้ละลายหรือถูกปิดกิจการเม่ือใดก็ตาม ในขณะท่ีกฎหมายจดัตั้งของธนาคารรัฐอ่ืนไม่มีการเขียนเร่ืองการค ้าประกนั
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โดยรัฐบาลไวอ้ยา่งชดัเจนแบบของธนาคารออมสินประกอบกบัในปี 2563 เป็นตน้ไป พรบ.สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก
จะให้การคุม้ครองเหลือเพียง 1 ลา้นบาท  หมายความว่า ไม่ว่าคุณจะฝากเงินไวเ้ท่าไหร่ แต่หากธนาคารเกิดถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตข้ึนมา ก็จะไดเ้งินคืนเพียง 1 ลา้นบาทเท่านั้น ใครท่ีมีเงินสดเก็บไวเ้กิน 1 ลา้นบาท/บญัชี/ธนาคาร ก็อาจจะมี
การกระจายเงินส่วนท่ีเกินโยกไปฝากไวก้บัธนาคารอ่ืน เพ่ือท่ีจะยงัไดรั้บการคุม้ครองเงินฝากทั้งจ  านวนเหมือนเดิม 

ดังนั้ น  ธนาคารออมสินจึงสามารถใช้โอกาสน้ี  ในการเ พิ่มปริมาณเงินฝากโดยการเลือกจัดท า
ส่ือประชาสัมพนัธ์ เร่ือง พรบ.ธนาคารออมสิน มาตรา 21 หมวดความมัน่คงและหลกัประกัน ระบุว่า “รัฐบาลจะ
ค ้ าประกนัเงินฝากของธนาคารออมสิน 100%” เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัประชาชนผูฝ้ากเงิน และท าให้
ประชาชนเกิดความไวว้างใจในการน าเงินมาฝากไวก้ับธนาคารโดยหมดความกังวลเร่ืองการสูญหายไปได ้และ
ผูล้งทุนไม่ตอ้งแบกรับความเส่ียงในการน าเงินมาลงทุนในธนาคารออมสิน ซ่ึงการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์เป็นการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีมีบทบาทส าคญัส าหรับการท าการตลาด เพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้ และท าให้ลูกค้ามี
ทางเลือกในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการมากยิ่งข้ึน ตามแนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นส่งเสริม
การตลาด เป็นเคร่ืองมือท่ีเป็นหัวใจส าคัญในการส่ือสารทางการตลาด เพ่ือสร้างความจูงใจ ความคิด ความรู้สึก  
ความต้องการ และความพึงพอใจในสินค้าและบริการ มีวตัถุประสงค์เพ่ือจูงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เกิดความ
ตอ้งการในตวัผลิตภณัฑ ์โดยเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประเภท ซ่ึงจะประกอบดว้ย 5 เคร่ืองมือหลกั คือ 
การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรง  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546: 437-439) และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วริษา ประดบัชยัมงคล (2558) พบว่า 
ปัจจยัดา้นการอ านวยความสะดวกและการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเงินฝากผา่นธนาคาร ประกอบ
กบังานวิจยัของ อภนัตรี แจ่มแจง้ (2556) พบว่า ปัญหาหลกัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑ์เงินฝากของ
ธนาคารออมสินท่ีเห็นไดช้ดั คือเร่ืองการประชาสัมพนัธ์และการให้บริการท่ีไม่ทัว่ถึง จึงส่งผลให้ผลิตภณัฑเ์ผือ่เรียก
พิเศษของธนาคารออมสินไม่เป็นท่ีรู้จกั แมจ้ะให้ผลตอบแทนท่ีดีและไม่ดอ้ยกว่าธนาคารพาณิชยอ่ื์น ซ่ึงธนาคารออมสิน
ควรปรับปรุงช่องทางการบริการและการประชาสัมพนัธ์ให้ทัว่ถึง 

ดชันีช้ีวดัความส าเร็จ  
ตวัช้ีวดั หน่วย 

.1  จ านวนปริมาณเงินฝากจากการจดักิจกรรม ลา้นบาท 
2. จ านวนบญัชีใหม่จากการจดักิจกรรม บญัชี 
3. จ านวนลูกคา้รายใหม่จากการจดักิจกรรม ราย 
4. จ านวนลูกคา้ท่ีเปิดใช ้Internet banking ของธนาคารออมสิน ราย 

 

ปัจจยัความส าเร็จ 
1. มีการก าหนดหนา้ท่ี ความรับผดิชอบขอบเขตของการท างานท่ีชดัเจน 
2. หน่วยงานท่ีดูแลลูกคา้สามารถน าเสนอผลิตภณัฑเ์งินฝากท่ีเหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
3. ความผนัผวนในดา้นอตัราดอกเบ้ียและภาวะเศรษฐกิจ 
4. สภาพคล่องของธนาคาร 
5. ภาวการณ์การแข่งขนัในตลาด 
6. การติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะและประเมินผลด าเนินการ 
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แผนการปฏิบติังาน 

กจิกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ม .ค.  ก .พ.  มี .ค.  เม .ย.  พ .ค.  มิ .ย.  ก .ค.  ส .ค.  ก .ย.  ต .ค.  พ .ย.  ธ .ค.  

1. จดัท าแผนการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์              
2. ขอความเห็นชอบและอนุมติั             
3. จดัท า TOR และขออนุมติัจดัจา้งบริษทั             
4. ด าเนินการตามแผนฯ    
5. ติดตามผลการด าเนินงานและประเมินผล
ด าเนินการ 

            

 

แผนส ารอง 
1. ปริมาณเงินฝากไม่ถึงเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้แกไ้ขโดยการเพ่ิมการส่งเสริมการขายมากข้ึน เช่น การแจก

ของขวญั ของก านลัในโอกาสพิเศษและในเทศกาลต่าง ๆ เพ่ือจูงใจให้เกิดการฝากเงินท่ีเพ่ิมมากข้ึน และการขยายฐาน
ลูกคา้ไปยงักลุ่มอ่ืนๆ ให้มากข้ึน 

2. การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ แกไ้ขโดยการเนน้โฆษณาและประชาสัมพนัธ์เพ่ือให้เกิด
การรับรู้ของลูกคา้ท่ีมีต่อแบรนด์ท่ีดี และเนน้การสร้างความตระหนกัในแบรนด ์ เพ่ือให้คนรู้จกั และยิง่การส่ือสารท่ีดี 
จะท าให้แบรนดถู์กพบเห็นบ่อยๆ สามารถท่ีจะส่งสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างตรงจุด และท าให้แบรนด์นั้นอยู่ใน
ความทรงจ าของลูกคา้ 
 
กติตกิรรมประกาศ  

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ี ส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจากท่านอาจารย ์ ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 
อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะน า  ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องของเน้ือหา 
คณะอาจารยห์ลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงินทุกท่านท่ีให้ก  าลงัใจในการจดัท ารายงานฉบบัน้ี   

ขอขอบคุณพ่ี ๆ น้อง ๆ ธนาคารออมสิน เพ่ือน ๆ ท่ีศึกษาในสาขาการเงิน GSB MBA Online รุ่นท่ี 6 และ
ครอบครัวของขา้พเจา้ ท่ีคอยให้ความช่วย ให้ค  าปรึกษา และเป็นก าลงัใจท่ีดีในการท าการศึกษาคน้ควา้อิสระตลอดมา 
และท่ีส าคญัยิ่งขอขอบคุณธนาคารออมสินท่ีไดใ้ห้การสนบัสนุนการศึกษาและอ านวยความสะดวกในเร่ืองเวลาท่ีใช้
ในการศึกษาหลกัสูตรน้ี และสุดทา้ยขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยท่ีท าให้ผูศึ้กษาได้มีโอกาส
ท าการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ และเอ้ือเฟ้ือสถานท่ี อุปกรณ์ และอ านวยความสะดวกดา้นต่าง ๆ 
ดว้ยดี หากมีขอ้ผดิพลาดประการใด ผูศึ้กษาตอ้งกราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าการศึกษาคน้ควา้อิสระ
ฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารออมสิน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางประกอบการวางแผน เพ่ือหามาตรการท่ีเหมาะสมใน
การก าหนดกลยทุธ์ รวมถึงจดัท านโยบายในการสิงเสริมการออมรวมทั้งระดมเงินฝากให้กบัธนาคารต่อไป 
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แนวโน้มการลดลงของผู้ใช้บริการรถบริการเคล่ือนที่ของธนาคารออมสิน ภาค 15 
The consumers’ reduction tendency of using the mobile service truck of Government Savings 

Bank (GSB) Region 15 
ศิรประภา เจรียงโรจน์1 และ อริสรา เสยานนท์2 

1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, SiraprapaJ1@gsb.or.th 
2 อาจารยป์ระจ า คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, arisara_sey@utcc.ac.th 

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง แนวโน้มการลดลงของผูใ้ชบ้ริการรถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคารออม

สินภาค 15 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาสาเหตุและแนวทางการแกไ้ขปัญหาการลดลงของจ านวนผูใ้ชบ้ริการรถบริการ
เคล่ือนท่ีของธนาคารออมสินภาค 15 โดยท าการวิจยัเชิงส ารวจกบัลูกคา้ธนาคารออมสิน ภาค 15 จ านวน 400 เก็บ
ขอ้มูลดว้ยการเลือกตวัอยา่งแบบอาศยัความสะดวก   วิเคราะห์หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ส าหรับการทดสอบความสัมพนัธ์ใชก้ารทดสอบค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เพียรสัน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ท าธุรกรรมการฝากถอน – เงินสด กบัรถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสิน ตอ้งการใชบ้ริการในช่วงเวลา 
17.30 -20.30 น. ในวนัเสาร์-อาทิตย ์ในหน่วยงานราชการ ตลาดสด และตลาดนดั และผลการทดสอบพบว่าพฤติกรรม
การใช้บริการมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตัดสินใจใช้บริการรถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสิน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ส าหรับสาเหตุของการลดลงของผูใ้ชบ้ริการ พบว่า วนั  เวลา และสถานท่ีให้บริการรถบริการ
เคล่ือนท่ีของธนาคารออมสินภาค 15   ไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ดงันั้นแนวทางการแกไ้ข คือ ธนาคาร
ออมสินควรมีการปรับปรุงวนั และเวลา ท่ีให้บริการ ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั  และควร
ขยายสถานท่ีให้บริการเป็นสถานท่ีใหม่ๆ ร่วมกบัการปรับปรุงการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ การให้บริการรถบริการ
เคล่ือนท่ีของธนาคาร 
ค าส าคญั:  การบริการ, รถบริการเคล่ือนท่ี, ธนาคารออมสิน 

 

ABSTRACT 
The objective of this study was to investigate causes and solutions of the consumers’ reduction of using the 

mobile service truck of Government Savings Bank Region 15 .  The study employed a survey research method with 
convenience sampling 400 participants. Data analysis was done by using frequency, percentage, means, and standard 
deviation. The results after run Pearson's correlation analysis indicated that most of the sample makes deposit and 
withdrawal by using the mobile service truck between 5.30 pm. – 8.30 pm. on Saturday and Sunday at the government 
area, fresh market, and flea market. Testing results revealed that consumers’ behavior of using was related to the 
decision-making process of using the mobile service truck at a statistically significant of 0 . 05  levels. The cause of 
Consumers’ reduction was date-time and place of providing services not match with consumers’ needs. So, the GSB 
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should revise plan for providing the mobile service truck to cover needs of consumers together with improving the 
effectiveness advertising and public relations. 
Keywords:  Service, Mobile Service Truck, Government Savings Bank 
 

1. บทน า 
ธนาคารออมสินยกระดบัการให้บริการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่ลูกคา้ สร้างความประทบัใจและความผกูพนักบั

ธนาคาร โดยมีรถบริการเคล่ือนท่ี หรือ รถ Mobile เป็นหน่ึงในช่องทางการให้บริการของธนาคาร ซ่ึงสามารถอ านวย
ความสะดวกให้ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลสามารถเขา้ถึงบริการทางการเงินไดโ้ดยง่าย อีกทั้งยงัเป็นการ
ส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีในฐานะสถาบนัเพ่ือการออมเงิน ทั้งน้ีรถบริการเคล่ือนท่ี มีการให้บริการทั้งด้านเปิดบญัชี 
สมคัรบตัรอิเล็กทรอนิกส์  ฝาก-ถอน-โอนเงินฝาก สลากออมสิน รับฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต รับช าระ/รับเร่ืองสินเช่ือ 
รับช าระค่าบริการต่าง ๆ รวมถึงบริการเคร่ืองถอนเงินอัตโนมติั การให้ค าปรึกษาด้านสินเช่ือ และการแนะน า
ผลิตภณัฑต่์าง ๆท่ีเหมาะสมให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงวตัถุประสงคข์องธนาคารในการให้บริการรถบริการเคล่ือนท่ีนั้น เพ่ือเป็น
การขยายช่องทาง และอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ท่ีตอ้งการติดต่อ ท าธุรกรรมกบัธนาคาร นอกจากน้ียงัเป็นการ
ขยายฐานกลุ่มลูกคา้ของธนาคารอีกดว้ย  โดยปัจจุบนัธนาคารออมสินภาค 15 มีรถโมบายของหน่วยงานสังกดัสาขา
ทั้งส้ิน 10 คนั แต่จากรายงานผลการด าเนินงานรถบริการเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินภาค 15 พบว่า จ  านวนผูท่ี้มาใช้
บริการเฉล่ียต่อปีตั้งแต่ปี 2558-2560 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสาเหตุหน่ึงมาจากปัจจุบนัมีแอพลิเคชัน่ท่ี
ให้บริการทางการเงินเพ่ือมาตอบโจทยพ์ฤติกรรมในการอ านวยความสะดวกสบายให้ลูกคา้ในการท าธุรกรรมเพ่ิมมาก
ข้ึน (ดุษฎี ศรีสว่างสุข, 2557) ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาแนวโน้มการลดลงของผูใ้ช้บริการรถบริการ
เคล่ือนท่ีของธนาคารออมสินภาค 15 เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค และน าไปสู่การพฒันาให้
ตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาการลดลงของผูใ้ชบ้ริการรถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคาร ออมสินภาค 15     
2. เพ่ือหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาการลดลงของจ านวนผูใ้ชบ้ริการรถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสิน

ภาค 15 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
 ผูว้ิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกใช้วิธีการส ารวจดว้ย
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและไดก้  าหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้งัน้ีคือ 

การวจิัยเชิงปริมาณ 
 1. กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ศึกษาเป็นกลุ่มลูกค้าธนาคารออมสินภาค 15 จ านวน 400 ราย โดยเลือกวิธีการสุ่ม
ตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) และเก็บขอ้มูลดว้ยการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sample) 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  

ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 5 ขอ้ ดงัน้ี  1. เพศ  2.อายุ  3.ระดบั
การศึกษา  4.อาชีพ  5.รายไดต่้อเดือน     
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ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการรถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสินภาค 15 ของ
ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 6 ขอ้ ดงัน้ี 1. ประเภทของธุรกรรม 2. ช่วงเวลาท่ีตอ้งการใชบ้ริการ  3. วนัท่ีตอ้งการใช้
บริการ 4. จ  านวนเงินท่ีใชบ้ริการ 5. จ  านวนคร้ังในการใชบ้ริการ และ  6. สถานท่ีใชบ้ริการ  

ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการรถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสินภาค 15 โดยใช้
ระดบัวดัขอ้มูลประเภทอตัรภาคชั้น (Interval Scale) วดัระดบัความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 
5 ระดบั โดย 1 หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด จนถึง 5 หมายถึงมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด   
 3. สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 

วิเคราะห์หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การวจิัยเชิงคุณภาพ 

 1. กลุ่มตวัอย่าง ก าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลส าคัญในการวิจยั ผูว้ิจยัเลือกใชห้ลกัการก าหนดโดยไม่อาศยัความน่าจะ
เป็น (Non probability sampling) โดยเลือกเจาะจงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง (Section manger) ทั้งน้ีก  าหนดคุณลกัษณะของ
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีตอ้งการศึกษา คือ ลูกคา้ธนาคารออมสิน ภาค 15 จ านวน 10 ราย 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัสาเหตุของแนวโน้มการลดลงของผูใ้ช้บริการรถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคาร   

ออมสิน ภาค 15 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการเพ่ิมจ านวนผูใ้ชบ้ริการรถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสินภาค 15 

 

4. ผลการวจิัย 
4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 4.1.1 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึงมีจ านวน 294 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.5 มีอายุระหว่าง 51  ปีข้ึนไป ซ่ึงมี

จ านวน 202 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.5 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ซ่ึงมีจ  านวน 292 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.0 มีอาชีพ
ราชการ/เจา้หน้าท่ีของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีจ านวน 257 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.3 มีระดบัเงินเดือน 10 ,001-
20,000 บาท ซ่ึงมีจ านวน 144 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.0 

  4.1.2  ผลการวเิคราะห์พฤตกิรรมการใช้บริการรถบริการเคล่ือนทีข่องธนาคารออมสินภาค 15 
ส่วนใหญ่ท าธุรกรรมการฝากถอน – เงินสด ซ่ึงมีจ านวน 244 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.0 ตอ้งการใช้

รถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสินภาค 15 ในช่วงเวลา 17.30 -20.30 น. จ  านวน 154 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.5 
ตอ้งการใชบ้ริการรถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสินภาค 15 ในวนัเสาร์-อาทิตย ์จ  านวน 250 ราย คิดเป็นร้อยละ 
62.5 จ  านวนเงินในการใชบ้ริการรถเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสินภาค 15 ในแต่ละคร้ังเท่ากบั 1,000 – 5,000 บาท มี
จ านวน 179  ราย คิดเป็นร้อยละ 44.8 ใชบ้ริการรถเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสินภาค 15 จ านวน 2 – 5 คร้ัง/เดือน มี
จ านวน 256  ราย คิดเป็นร้อยละ 64.0 ตอ้งการใชบ้ริการรถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสินภาค 15 ในหน่วยงาน
ราชการ มีจ  านวน 154  ราย คิดเป็นร้อยละ 38.5 
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    4.1.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบักระบวนการการตดัสินใจใช้บริการรถบริการเคล่ือนทีข่องธนาคาร
ออมสินภาค 15 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการการตดัสินใจใชบ้ริการรถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคาร
ออมสินภาค 15 ในดา้นการรับรู้ความตอ้งการ พบว่า  การใชบ้ริการรถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสินภาค 15 
เพราะไวว้างใจในการรักษาความปลอดภยั  ดา้นการคน้หาขอ้มูล  พบว่า ลูกคา้ทราบขอ้มูลรถบริการเคล่ือนท่ีของ
ธนาคาร   ออมสินภาค 15 จากพนักงานธนาคารออมสิน ดา้นการประเมินทางเลือก พบว่า การมีพนักงานให้บริการ
ดีกว่าการท าธุรกรรมการเงินดว้ยตนเอง  ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ พบว่า ลูกคา้ตดัสินใจใชบ้ริการรถบริการเคล่ือนท่ี
ของธนาคารออมสินภาค 15 ดว้ยตนเอง และ ดา้นพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ พบว่า  ลูกคา้ตอ้งการให้พนกังานมอบ
หลกัฐานในการท าธุรกรรมให้ทุกคร้ัง  

 

 4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ประเด็นที ่1 สาเหตุแนวโนม้การลดลงของผูใ้ชบ้ริการรถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสิน ภาค 15 
 สรุปผลการสัมภาษณ์ ลูกคา้ธนาคารออมสิน จ านวน 10 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสาเหตุแนวโนม้การ
ลดลงของผูใ้ชบ้ริการรถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสิน ภาค 15 คือ พนกังานในรถบริการเคล่ือนท่ีไม่สามารถให้
ขอ้มูลท่ีชดัเจนกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ เวลาในการจอดให้บริการรถบริการเคล่ือนท่ีมีความไม่แน่นอนในแต่ละวนั ท า
ให้เกิดความไม่มัน่ใจในการใชบ้ริการ รวมถึงความล่าชา้ในการให้บริการ และสภาพรถท่ีดูไม่สะอาด จุดจอดรถใน
การให้บริการไม่ตรงจุดท่ีลูกคา้มาใชบ้ริการ วนัท่ี และ เวลาในการบริการรถเคล่ือนท่ีของธนาคารไม่ตรงกบัความ
ตอ้งการ   
 ประเด็นที ่2 แนวทางการเพ่ิมผูใ้ชบ้ริการรถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสิน ภาค 15 

สรุปผลการสัมภาษณ์ ลูกคา้ธนาคารออมสิน จ านวน 10 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบั แนวทางการเพ่ิม
จ านวนผูใ้ชบ้ริการรถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสินภาค 15 ดงัน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ ธนาคารออมสินควรปรับปรุงสภาพรถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสิน ภาค 15 
ให้สวยงาม ทนัสมยั สะอาด และควรมีระบบการให้บริการท่ีมีความสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอดเวลา  อีกทั้ง
ตอ้งปรับปรุงพนกังานให้สามารถให้ขอ้มูลลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

2. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ  ธนาคารออมสินควรทบทวนและแก้ไขวนัท่ี ช่วงเวลาในการ
ให้บริการของรถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสินภาค 15 และ สถานท่ีให้บริการของรถบริการเคล่ือนท่ีของ
ธนาคารออมสินภาค 15 ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

3. ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด คือ ธนาคารออมสินควรประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัรถบริการเคล่ือนท่ี
ของธนาคารออมสินภาค 15  ว่ามีความปลอดภยั และมีการจอดรถให้บริการตรงตามเวลาท่ีก าหนด ประชาชนสามารถ
ไวว้างใจในการให้บริการ 
 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาสาเหตุของปัญหา 

จากการศึกษา สามารถหาสาเหตุของการลดลงของผูใ้ชบ้ริการรถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสิน
ภาค 15 ไดแ้ก่ 
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1. ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 62.5 ตอ้งการใชร้ถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสินภาค 
15 ในวนัเสาร์-อาทิตย ์แต่รถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสินภาค 15 จะให้บริการเฉพาะวนัจนัทร์ – ศุกร์ ซ่ึงไม่
ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

2. ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 38.5 ตอ้งการใชบ้ริการรถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคารออม
สินภาค 15 ในช่วงเวลา 17.30 -20.30 น.  แต่รถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสินภาค 15 จะท าการในช่วงเวลา 
08.30 -16.30 น. ซ่ึงไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

3. ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 38.5 ตอ้งการให้รถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสินภาค 
15 มาให้บริการบริเวณหน่วยงานราชการและตลาดสดในช่วงเยน็ แต่รถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสินภาค 15 
ให้บริการในเขตพ้ืนท่ีนอกเหนือความตอ้งการ ซ่ึงเป็นการจ ากดัขอบเขตการให้บริการ ดงันั้นควรขยายขอบเขตการ
ให้บริการมากข้ึน 

4. ผลการศึกษา พบว่า ช่วงเวลาในการให้บริการ วนัท่ีให้บริการและสถานท่ีให้บริการส่งผลต่อการ
ตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการรถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสินภาค 15 ซ่ึงปัจจยัทั้ง 3 ดา้น ธนาคารออมสินไม่ได้
ให้บริการตามท่ีลูกคา้ตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 

5. ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัการท่ีกลุ่มตวัอย่างรับรู้ถึงความปลอดภัยและ
ไวว้างใจในการเก็บรักษาความลบัของลูกคา้ซ่ึงเป็นปัจจยัส่งผลให้กลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจใชบ้ริการรถบริการเคล่ือนท่ี
ของธนาคารออมสินภาค 15 แต่ธนาคารออมสินยงัประชาสัมพนัธ์ถึงจุดเด่นของรถบริการเคล่ือนท่ี คือ ความ
สะดวกสบายของผูใ้ชบ้ริการเป็นหลกั ดงันั้น ธนาคารออมสินควรเนน้การประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองน้ีเพ่ิมข้ึน 

6. ผลการศึกษา เก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจในการใชบ้ริการของลูกคา้ พบว่า บุคคลใกลชิ้ด มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจในการใชบ้ริการของลูกคา้ ในระดบัมาก ดงันั้น ธนาคารออมสินควรมีการจดักิจกรรมส่งเสริม
การตลาดเก่ียวกบัการชวนเพ่ือนมาใชบ้ริการจะไดรั้บของท่ีระลึก 
 

5.2  ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถหาแนวทางเลือกการแกไ้ขปัญหา ดงัน้ี 
1. ธนาคารออมสินควรทบทวนและแกไ้ขช่วงเวลาในการให้บริการของรถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคาร

ออมสินภาค 15 โดยควรขยายเวลาจากการให้บริการปกติ  08.30 - 16.30 เป็น 08.30 – 20.30  หรือปรับเปล่ียนเวลาตาม
สถานท่ีให้บริการ เช่น ตลาดสด ตลาดนดัท่ีเปิดตอนเยน็รถบริการเคล่ือนท่ีตอ้งให้บริการในช่วงเวลา 17.00 – 20.30 น.  

ขอ้ดี ธนาคารออมสิน มีจ านวนผูใ้ชบ้ริการรถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสินภาค 15 มากข้ึน 
ขอ้เสีย ธนาคารมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายของรถบริการเคล่ือนท่ีเพ่ิมมากข้ึน และ พนักงานตอ้งปรับเปล่ียน

แผนการท างานใหม่ ในเร่ืองเวลาท่ีให้บริการ 
2. ธนาคารออมสินควรทบทวนและเปล่ียนแปลงวนัท่ีให้บริการของรถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคาร

ออมสินภาค 15 โดยควรวางแผนการให้บริการให้สอดคลอ้งกับสถานท่ีและช่วงเวลา โดยวนัท่ี ลูกคา้ธนาคารออมสิน
ตอ้งการให้มีการเพ่ิมช่วงเวลาให้บริการ คือ วนัเสาร์ อาทิตย ์

ขอ้ดี ธนาคารออมสิน มีจ  านวนผูใ้ชบ้ริการรถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสินภาค 15 มากข้ึน 
ข้อเสีย ธนาคารมีต้นทุนค่าใช้จ่ายของรถบริการเคล่ือนท่ีเพ่ิมมากข้ึนและพนักงานต้องปรับเปล่ียน

แผนการท างานใหม่ ในเร่ืองวนัท่ีให้บริการ 
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3. ธนาคารออมสินควรทบทวนและเปล่ียนแปลง สถานท่ีให้บริการของรถบริการเคล่ือนท่ีของ ธนาคาร
ออมสินภาค 15 โดยส่วนใหญ่ธนาคารออมสินจะให้บริการตามพ้ืนท่ีเดิมๆ ท่ีวางแผนไว ้  ซ่ึงควรขยายสถานท่ี
ให้บริการ เพ่ือประชาสัมพนัธ์และหาลูกคา้กลุ่มอ่ืน ยกตวัอยา่งเช่น หน่วยงานราชการ โรงเรียน ตลาดสด  

ขอ้ดี ธนาคารออมสิน มีจ  านวนผูใ้ชบ้ริการรถรถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสินภาค 15 มากข้ึน 
ซ่ึงอาจเป็นลูกคา้ใหม่ท่ีไม่เคยใชบ้ริการมาก่อน   

ขอ้เสีย ตอ้งหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม เพราะสถานท่ีใหม่ อาจมีคนใชบ้ริการนอ้ยลงกว่าท่ีเดิม             เน่ืองจาก
ไม่เป็นท่ีรู้จกั และอาจสร้างความไม่พึงพอใจให้ลูกคา้กลุ่มเดิมในสถานท่ีตั้งเก่า   

4. ธนาคารออมสินควรทบทวนและเปล่ียนแปลงเน้ือหาในการประชาสัมพันธ์ โดยการเพ่ิมการ
ประชาสัมพนัธ์ว่า รถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสินภาค 15 มีความปลอดภยัในระดบัสูง  ประชาชนสามารถ
ไวว้างใจในการให้บริการ สามารถให้บริการไดถู้กตอ้ง สามารถเก็บรักษาความลับ ของลูกคา้ได ้และยงัสามารถให้
ค าปรึกษาเก่ียวกบัธุรกรรมทางการเงินได ้ 

ขอ้ดี รถบริการเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสิน มีภาพลกัษณ์เก่ียวกบัความปลอดภยัในการให้บริการมาก
ยิง่ข้ึน  

       ขอ้เสีย ธนาคารมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการท าส่ือประชาสัมพนัธ์ 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือ 2) เพ่ือศึกษาปัจจยั

ส่วนผสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือโครงการประชาชน 3) เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  
โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis)  และ 4) เพ่ือก าหนดแนวทางเพ่ิมยอดขายสินเช่ือโครงการธนาคาร
ประชาชน ธนาคารออมสิน สาขาท่าแพ กลุ่มตวัอย่าง 253 คน วิเคราะห์ดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติ F-test , t-test  และ Chi-Square ผลการศึกษาพบว่า 1) สาเหตุท่ีท าให้ยอดสินเช่ือไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายเน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียสูง ลูกคา้กูสิ้นเช่ือมากกว่า 1 แห่ง และมีหน้ีคา้งช าระมากกว่า 150 งวด จึงไม่สามารถกู ้
เพ่ิมได ้2) แนวทางการแกไ้ขปัญหาคือ ลดอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้น าเสนอสินเช่ือท่ีไม่ตอ้งใชห้ลกัประกนั และธนาคารรับ
ช าระหน้ี 3) จุดแข็งของธนาคารคือ ช่ือเสียงของธนาคารออมสินเป็นท่ียอมรับ จุดอ่อนคืออตัราดอกเบ้ียเงินกูสู้งกว่า
ธนาคารอ่ืน แต่ธนาคารออมสินไดรั้บการสนับสนุนจากรัฐบาลจึงมีโอกาสเพ่ิมยอดสินเช่ือ 4) แนวทางการเพ่ิมยอด
สินเช่ือโดยใชก้ลยทุธ์เชิงรุกกบัหน่วยงานของรัฐ เพ่ิมช่องทางการขอสินเช่ือผา่นแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ และ
พฒันาคุณภาพบริการสาขาท่าแพ    
ค าส าคญั:  สินเช่ือธนาคาร , สินเช่ือธนาคารประชาชน          

 

ABSTRACT 
 This study aims to study 1)  to study credit service behavior, 2)  to study the factors of service marketing 

factors that affect the selection of the public loan program, 3)  to analyze SWOT analysis and 4)  to determine 
guidelines for increasing bank loans, The Government Savings Bank, Tha Phae branch. The samples of 253, analyzed 
by frequency, percentage, mean, standard deviation, F-test, t-test and Chi-Square statistics. The results of the study 
showed that; 1) because the interest rate of the Government Savings Bank is higher than other banks , the customers 
borrow more than 1 loan and have more than 150 outstanding debts therefore unable to borrow more.  
2)  The solution to the problem is reduce interest rates on loans, offering loans that do not require collateral and the 
bank repay the debt instead of customers 3)  The strength of the bank is the reputation of the Government Savings 
Bank is acceptable. The weakness is the loan interest rate higher than other banks. But the Government Savings Bank 
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has received support from the government and therefore has an opportunity to increase credit Increase loan application 
channels via mobile phone applications and service quality development at Tha Pae Branch.  
Keywords: Bank loan, People's Bank Loan  
 
1. บทน า 

การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจในช่วงตน้ปี 2561 ธนาคารพาณิชยต์ั้งเป้าหมายในการขยายสินเช่ือและใชก้ลยุทธ์
ต่าง ๆ ในการปล่อยสินเช่ือ อาทิ  ธนาคารกรุงศรีอยธุยาใชก้ลยุทธ์ขยายผลิตภณัฑ์ทางเลือกอ่ืน ๆ (Cross Sale) เพ่ิมข้ึน 
เช่น การระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริการเร่ืองค าปรึกษา การเช่ือมโยงพนัธมิตรให้ลูกคา้ การบริหารจดัการเงิน
สด ส่วนธนาคารกสิกรไทยตั้ งเป้าหมายให้สินเช่ือแก่ธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมียอดขาย 400 ล้านบาทต่อปีข้ึนไป โดย
ให้บริการการเงินในเครือข่ายธุรกิจของลูกคา้ (ประชาชาติธุรกิจ, 2561) 

ธนาคารออมสินไดป้รับเปล่ียนทิศทางและนโยบายการด าเนินงานในปี 2561 มุ่งเน้นการให้สินเช่ือรายยอ่ย
เพ่ือขยายโอกาสการเขา้ถึงแหล่งเงินในระบบให้แก่ลูกค้าฐานราก และผูป้ระกอบการธุรกิจ SMEs ขนาดเล็กใน
สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และให้สินเช่ือรายใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของสินเช่ือทั้งหมด ดว้ยเป้าหมายการ
เติบโตของเงินฝากและสินเช่ือตามทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (GDP) โดยน าเสนอสินเช่ือธนาคาร
ประชาชน ประกอบด้วย สินเช่ือประชาชนสุขใจ สินเช่ือคืนความสุข สินเช่ือประชาชนสุขใจ สินเช่ือออมสุขใจ 
สินเช่ือรายไดป้ระจ าสุขใจ และสินเช่ือประชารัฐเพ่ือผูสู้งวยั (ธนาคารออมสิน, 2561) 

ในปี 2560 และปี 2561 ธนาคารออมสิน สาขาท่าแพไดอ้นุมติัสินเช่ือนอ้ยจากเป้าหมายท่ีสาขาไดก้  าหนดไว ้
และมีจ านวนสินเช่ือท่ีอนุมติัน้อยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัสาขาอ่ืนท่ีอยู่ในจังหวดัเชียงใหม่ ท าให้ธนาคารออมสิน
สาขาท่าแพได้คะแนนการประเมิน KPI อยู่ในระดับน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการ
ประเมินผลงานของพนกังานสินเช่ือท่ีรับผดิชอบ  และอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของสาขาท่าแพในอนาคต  
ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาสาเหตุท่ีท  าให้สินเช่ือธนาคารประชาชนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพ่ือหาแนว
ทางการเพ่ิมยอดสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาท่าแพ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
2. แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 การวเิคราะห์ SWOT Analysis 
 หลกัส าคญัของ SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์โดยการส ารวจสภาพการณ์ (Situation Analysis) ทั้ง 
2 ดา้น คือ สภาพการณ์ภายใน ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จกัสภาพแวดลอ้ม (รู้
เขา) ชดัเจน และสภาพการณ์ภายนอก เป็นการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ทั้งภายนอกและ
ภายในองคก์รจะช่วยให้ผูบ้ริหารขององคก์รไดรั้บทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายนอกองคก์ร ทั้งส่ิงท่ีได้
เกิดข้ึนแลว้และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีท่ีมีต่อองคก์รธุรกิจ 
และจุดแข็งจุดอ่อน และความสามารถด้านต่างๆ ท่ีองค์กรมีอยู่ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ
ก าหนดวิสัยทศัน์ การก าหนดกลยทุธ์ และการด าเนินตามกลยทุธ์ขององคก์รท่ีเหมาะสม (ธีระชยั  เนียมหลวง, 2557) 
 
 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1129 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2.2 การวเิคราะห์พฤตกิรรมของผู้บริโภค 
หลกัการท่ีมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 7 ประการท่ีเรียกว่า หลกั 6Ws 1H ท่ี

ตอ้งพิจารณาลกัษณะต่าง ๆ เพ่ือให้ไดค้  าตอบว่า ใครคือตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) ตอ้งหาว่าใครมี
แนวโนม้ท่ีจะเป็นลูกคา้ของเราไดแ้ละมีลกัษณะอยา่งไร (Occupant) มีพฤติกรรมการซ้ือและการใชอ้ย่างไร เพ่ือทราบ
ถึงความต้องการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ตอ้งการซ้ืออะไร (What does the consumer buy?)  ท  าไมจึงซ้ือ (Why does the 
consumer  buy?) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและรักษาลักษณะและคุณสมบติัของผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถ
ตอบสนองเหตุผลท่ีท าให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือได ้ ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?)  
ซ่ึงอาจมีบุคคลอ่ืนท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ เพ่ือใชพิ้จารณาความสนใจของผูมี้ส่วนร่วมตดัสินใจ เพ่ือใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการจดัท าโปรแกรมการโฆษณากระตุน้การตดัสินใจ  ซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เพ่ือเตรียม
รับมือในการผลิตให้เพียงพอและเตรียมแผนการส่งเสริมการตลาดในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ซ้ือท่ีไหน (Where does the 
consumer buy?) เพ่ือบริหารช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละกลุ่ม สามารถอ านวยความสะดวกและ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้มากข้ึน และซ้ืออย่างไร (How does the consumer buy?) ลูกคา้มีขั้นตอนการซ้ือ
อย่างไร ตั้งแต่การรับรู้ถึงปัญหา การคน้หาขอ้มูลเพ่ือแกไ้ขหรือลดปัญหานั้น ๆ การประเมินทางเลือกในการแกไ้ข
ปัญหา จะช่วยให้ธุรกิจมีขอ้มูลในการวางแผนการส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้ (ฉัตรยาพร  เสมอใจ, 
2549)  

2.3 แนวคดิปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix : 7Ps) 
ส่วนประสมการตลาดเป็นตวัแปรส าหรับส่ือสารขอ้มูลระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อท่ีมีศกัยภาพเพ่ือชักจูง

ทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Services) ท่ีมีอรรถประโยชน์ 
(Utility) มีคุณค่า (Value) การก าหนดราคา (Price) ตอ้งค านึงถึงคุณค่าการรับรู้ (Perceived Value) มีการเคล่ือนยา้ยตวั
ผลิตภณัฑแ์ละบริการจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคดว้ยช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotions) 
เพ่ือให้กิจกรรมทางการตลาดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยใชเ้คร่ืองมือส่ือสารทางการตลาด สร้างความพึงพอใจ
ให้กบัลูกคา้ดว้ยบุคคล (People) การน าเสนอให้กบัลูกคา้ท่ีเป็นรูปธรรมดว้ยลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของสถานท่ี การออกแบบพ้ืนท่ี การแต่งกายสุภาพ การเจรจาสุภาพอ่อนโยน การให้บริการท่ี
รวดเร็ว และน าเสนอวิธีการบริการดว้ยกระบวนการ (Process) ให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้ง
รวดเร็ว และท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , ศุภร เสรีรัตน์, ปณิศา มีจินดา, จิระวฒัน์ อนุ
วิชชานนท ์และอรทยั เลิศวรรณวิทย,์ 2544)    
 
งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

1. เฉลิมเกียรติ แสงอรุณ (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง การวางแผนกลยทุธ์การเพ่ิมยอดสินเช่ือเคหะ ธนาคารออมสิน 
สาขามญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน คือ 
อตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียม ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสินเช่ือเคหะ พบว่า ดา้นท่ีมีความส าคญัมาก
ท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ และสามารถก าหนดแผนกลยุทธ์เพ่ิมยอดสินเช่ือเคหะได ้ 3 โครงการ ดงัน้ี 1) 
โครงการเข้าถึงหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี 2) โครงการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกหมู่บา้นจัดสรร และ 3) โครงการ
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกและการส่ือสาร  
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2. ปิยณัฐ แกว้จ าปา (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาแนวทางเพ่ือเพ่ิมยอดสินเช่ือบา้นบวัหลวงของธนาคาร
ดอกบวั จ  ากดั (มหาชน) สาขาถนนอษัฎางค ์จงัหวดันครราชสีมา ผลการศึกษา พบว่า อตัราดอกเบ้ียเป็นเหตุผลในการ
ตดัสินใจเลือกสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชย ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจขอสินเช่ือบา้นบวัหลวง พบว่า การให้วงเงิน
สินเช่ือสูงสุดของราคาประเมินหลักประกัน อัตราดอกเบ้ียต ่า มีสาขาให้บริการจ านวนมาก ส่วนลดหรือยกเวน้
ค่าธรรมเนียม ความคุย้เคยกบัพนกังาน  ธนาคารมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ส านักงานท่ีทนัสมยั พิจารณาอนุมติัค าขอสินเช่ือ
รวดเร็ว และมีระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีเขม้งวด ส่วนสภาพแวดลอ้มทางการจดัการสินเช่ือ พบว่า สินเช่ือบา้น
บวัหลวงมีโอกาสท่ีจะเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืในกลุ่มลูกคา้อาชีพแพทย ์จึงน ามาวางแผนและก าหนดแนวทางการตลาด
เพ่ิมยอดสินเช่ือบา้นบวัหลวงจ านวน 5 โครงการ คือ 1) โครงการส่งเสริมการตลาดสินเช่ือบา้นบวัหลวง 2) โครงการ
ส่งเสริมการขายสินเช่ือบา้นบวัหลวง 3) โครงการอบรมและพฒันาพนักงาน 4) โครงการการเพ่ิมค่าตอบแทนแก่
พนกังานจากการท ายอดสินเช่ือเกินเป้าหมาย และ 5) โครงการสร้างความสัมพนัธ์กบัพนกังานขายของโครงการ  

3. ปกรณ์ ศรีสุระ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง กลยทุธ์การตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดสินเช่ือประเภทรถยนตใ์ชแ้ลว้ ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จงัหวดัขอนแก่น  ผลจากการศึกษาพบว่า ลูกคา้มีความตอ้งการสินเช่ือลกัษณะดงัต่อไปน้ี 1) วงเงินการ
อนุมติัสินเช่ือสูง 2) ระยะเวลาในการอนุมติัรวดเร็ว 3) เง่ือนไขและขอ้ก าหนด 4) ระยะเวลาในการผ่อนช าระยาว 5) 
ดาวน์นอ้ย และ 6) มีการส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง จากการวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มภายนอกและภายในองคก์ร ศึกษา
พฤติกรรม หน่วยวิเคราะห์ และส่วนประสมทางการตลาด การเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัสามารถน ามาก าหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดและวางแผนโครงการทั้งหมด 3 โครงการ ซ่ึงใชง้บประมาณทั้งส้ิน 6,700,000 บาท  คาดว่าจะสามารถ
เพ่ิมยอดสินเช่ือรถยนตใ์ชแ้ลว้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จากผลประกอบการปี 2557 จ านวน 1,522 ราย เพ่ิมข้ึนเป็น 1,800 ราย 
ในปี 2558 จากการท ากลยุทธ์ คาดว่ามีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 21,410,000 บาท หลงัจากหักงบประมาณการด าเนินงานทั้ง 3 
โครงการ จะมีรายไดค้งเหลือทั้งส้ิน 14,710,000 บาท ซ่ึงคุม้ค่าต่อการลงทุนเป็นอยา่งมาก 

4. นที  สุวรรณเวทิน  (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง กลยุทธ์การขยายฐานลูกคา้สินเช่ือธุรกิจห้องแถวส าหรับกลุ่ม
ผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจการเกษตร กรณีศึกษา ธนาคารออมสินในจงัหวดัยโสธร ผลการศึกษาจ าแนกกลยุทธ์ได ้3 
ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัองค์กร เช่น กลยุทธ์เพ่ิมการปล่อยสินเช่ือธุรกิจห้องแถวสู่ลูกคา้รายยอ่ย ระดบัธุรกิจ เช่น กลยุทธ์
การออกแบบผลิตภณัฑ์ดา้นเงินฝากท่ีให้ดอกเบ้ียสูงและมีให้เลือกหลายระยะเวลา และระดบัปฏิบติัการ เช่น กลยทุธ์
การก าหนดอตัราดอกเบ้ียของสินเช่ือธุรกิจห้องแถวแบบคงท่ี 
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 กรอบแนวคิด    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
3. วธิีการศึกษา  

ประชากร  คือ ลูกคา้สินเช่ือธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน สาขาท่าแพ จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 686 
คน (ธนาคารออมสิน สาขาท่าแพ จงัหวดัเชียงใหม่, 2561)  

กลุ่มตวัอยา่ง คดัเลือกขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมโดยค านวณจากลูกคา้สินเช่ือธนาคารประชาชน ธนาคาร
ออมสิน สาขาท่าแพ จ านวน 686 คน โดยวิธีการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามวิธีของ Taro Yamane (พิสณุ 
ฟองศรี, 2552 : 23) คือ  n= N/1+ N(e)2  แทนค่าในสูตรจะได ้686/ 2.715  = 252.67 หรือ  253  ดงันั้นจะไดข้นาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ  านวน 253 คน 
 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ขอ้มูลปฐมภูมิ  เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมจากการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีใช้

บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาท่าแพ จงัหวดัเชียงใหม่ 253 คน ประกอบดว้ย 
แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือ และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการสินเช่ือ 

ตัวแปรอิสระ   
ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. รายไดต้่อเดอืน 
4. อาชีพ 
 

 พฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือ 
1. ประเภทสินเช่ือที่ใชบ้ริการ  
2. จ านวนวงสินเช่ือที่ไดรั้บการอนุมตัิจากธนาคาร

ออมสิน 
3. อตัราดอกเบี้ยของสินเช่ือโครงการธนาคาร

ประชาชนที่ตอ้งช าระ 
4. ระยะเวลาช าระคืนเงินกู ้
5. วตัถุประสงคท์ี่ใชบ้ริการสินเช่ือโครงการ

ประชาชนของธนาคารออมสิน 
6. เหตุผลที่ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ  
7. ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ  
8. การรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบับริการสินเช่ือ  
 
 

ตัวแปรตาม 
ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการ
สินเช่ือ  
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
2. ดา้นราคา (Price) 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
5. ดา้นบุคคล (People) 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical) 
7. ดา้นกระบวนการ (Process) 
 

แนวทางเพิ่มยอดขายสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน 
ธนาคารออมสิน 

สาขาท่าแพ 

การวิเคราะห์  SWOT 
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ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นการรวบรวมขอ้มูลเชิงเอกสาร โดยไดจ้ากการรวบรวมงานวิจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้ง จาก
ห้องสมุด  วารสาร และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
  

เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 
เคร่ืองมือใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดน้ าแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด

บริการมาเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือ ประกอบดว้ย แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป เป็นค าถามปลายปิด (Close- 
Ended Response Question)  จ  านวน 4 ขอ้ พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือ ลกัษณะของเป็นค าถามปลายปิด (Close- 
Ended Response Question) จ  านวน 12 ขอ้ และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ
สินเช่ือ (Marketing Mix : 7Ps) โดยใชม้าตรวดัส่วนประมาณค่า (Likert Rating Scale) บ่งออกเป็น 5 ระดบั จ  านวน 28 ขอ้  
 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป และการ

วิเคราะห์พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือโครงการประชาชนของธนาคารออมสิน   

สถิติค่า t-test  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : ANOVA) 
ใชท้ดสอบสมมติฐานส าหรับตวัแปรต้นท่ีเป็นตวัแปรตัวแปรเชิงคุณภาพและตวัแปรตามท่ีเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ  
และสถิติ Chi – Square  ใชท้ดสอบสมมติฐานส าหรับตวัแปรตน้และตวัแปรตามท่ีเป็นตวัแปรเชิงคุณภาพ  
 

4. ผลการศึกษา   
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 135 คน ร้อยละ 53.36 มีอายุ 31 - 40 ปี จ  านวน 63 คน 

ร้อยละ 24.90 เป็นเจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 94 คน ร้อยละ 37.15 มีรายไดต่้อเดือน 25,001-30,000 บาท 
จ านวน 70  คน ร้อยละ 27.67  

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน 
ผูต้อบแบบสอบถามใช้บริการสินเช่ือรายได้ประจ าสุขใจมากท่ีสุด ร้อยละ  34.78 ไดรั้บอนุมติัวงสินเช่ือ 

100,001 - 200,000 บาท ร้อยละ 36.76 ส่วนใหญ่ตอ้งช าระอตัราดอกเบ้ียของสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน 12% 
ร้อยละ 52.96 ช าระคืนเงินกู ้36 งวด ร้อยละ 26.88 วตัถุประสงค์ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือโครงการประชาชนของธนาคาร
ออมสินเพ่ือลงทุนธุรกิจ ร้อยละ 21.74 ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินเพราะมี
ความจ าเป็นตอ้งใช ้ ร้อยละ 19.76 ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการดว้ยตนเอง ร้อยละ 26.48 รับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสินเช่ือ
ธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินจากพนักงานของธนาคารออมสิน ร้อยละ 24.90 ไม่ใช้บริการสินเช่ือจาก
ธนาคารอ่ืน ร้อยละ 61.26 ผูต้อบแบบสอบถามมีการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารกสิกรไทย ร้อยละ 31.63  โดยไดรั้บ
อตัราดอกเบ้ียสินเช่ือของธนาคารอ่ืน 4.45%  ร้อยละ 31.63 ผ่อนช าระสินเช่ือของธนาคารอ่ืน 300 งวด ร้อยละ 21.43 
คา้งช าระกบัธนาคารอ่ืนไม่เกิน 50 งวด ร้อยละ 35.71 มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการสินเช่ือโครงการประชาชนของ
ธนาคารออมสินมาก ร้อยละ 23.32 และจะใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินในอนาคต ร้อยละ 
51.78 
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ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือ
โครงการประชาชนของธนาคารออมสิน 

ภาพรวมความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือ
โครงการประชาชนของธนาคารออมสิน อยู่ในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย = 2.99 S.D =.278) ดา้นกระบวนการ (ค่าเฉล่ีย = 
3.05, S.D = .752) ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย = 3.10, S.D 
=1.415)  ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย =3.03, S.D = .644) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ อตัราดอกเบ้ียต ่า (ค่าเฉล่ีย =3.07, S.D 
=1.365) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย =3.02 ,S.D = .687) ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ธนาคารออมมี
บริการสินเช่ือนอกสถานท่ี เช่น งานออกบูธ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย = 3.13, S.D =1.355) ดา้นบุคคล (ค่าเฉล่ีย = 3.02, S.D = 
.717) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พนกังานมีความรู้สามารถอธิบายเก่ียวกับสินเช่ือของธนาคารออมสินเป็นอย่างดี 
(ค่าเฉล่ีย = 3.18, S.D =1.436)  ดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.97, S.D = .712) ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ การประชาสัมพนัธ์สินเช่ือตามหน่วยงาน  (ค่าเฉล่ีย = 3.02, S.D =1.397) ดา้นผลิตภณัฑ์  (ค่าเฉล่ีย = 2.96, 
S.D = .696) ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ระยะเวลาในการผ่อนช าระเงินกูมี้ความ เหมาะสม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.14, S.D 
=1.386) และดา้นลกัษณะทางกายภาพ  (ค่าเฉล่ีย = 2.92, S.D = .680)  ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พนกังานแต่งกาย
เรียบร้อย และให้การตอ้นรับลูกคา้เป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย = 3.09, S.D =1.397)  ตามล าดบั   

ส่วนท่ี 4  การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีพฤติกรรมการใชสิ้นเช่ือธนาคารประชาชนแตกต่างกนัแตกต่างกนั 

พบว่า อายุต่างกนัมีพฤติกรรมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในเร่ือง ประเภทสินเช่ือท่ีใชบ้ริการ 
(Sig. =.041) ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Sig. =.012) และรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีพฤติกรรมการใชสิ้นเช่ือธนาคาร
ประชาชนแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในเร่ือง ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Sig. =.049) และ
ความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการสินเช่ือโครงการประชาชน (Sig. = .027) 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือธนาคารประชาชนแตกต่างกนั เม่ือทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way 
ANOVA) พบว่า รายไดต่้อเดือนมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือธนาคารประชาชน ดา้นกระบวนการ (Sig.= .026) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ   
สรุปผลการวิจยั 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอาย ุ31 - 40 ปี เป็นเจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั และมีรายได้

ต่อเดือน 25,001-30,000 บาท 
ส่วนที ่2 พฤตกิรรมการใช้บริการสินเช่ือ  
ผูต้อบแบบสอบถาม ใช้บริการสินเช่ือรายได้ประจ าสุขใจ ร้อยละ 34.78 โดย ได้รับวงสินเช่ือ 100,001-

200,000 บาท ร้อยละ 36.76 ตอ้งช าระอตัราดอกเบ้ียของสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน 12%  ร้อยละ 52.96 ช าระ
คืนเงินกู ้36 งวด ร้อยละ  26.88  วตัถุประสงค์ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือโครงการประชาชนของธนาคารออมสินเพ่ือลงทุน
ธุรกิจ ร้อยละ 21.74 เหตุผลตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือโครงการประชาชนของธนาคารออมสินเพราะมีความ
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จ าเป็นตอ้งใช ้ร้อยละ 19.76 ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการตดัสินใจดว้ยตนเอง ร้อยละ 26.48 โดยไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบั
สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินจากพนกังานของธนาคารออมสิน ร้อยละ 24.90  ไม่ใชบ้ริการ
สินเช่ือจากธนาคารอ่ืน ร้อยละ 61.26  ส าหรับผูต้อบแบบสอบถาม ร้อยละ 38.74 มีการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคาร
อ่ืน เช่น ธนาคารกสิกรไทย โดยไดรั้บอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือของธนาคารอ่ืน  4.45%  ผอ่นช าระสินเช่ือของธนาคารอ่ืน 
300  งวด มีการคา้งช าระกบัธนาคารอ่ืนไม่เกิน 50 งวด มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการสินเช่ือโครงการประชาชน
ของธนาคารออมสินมาก ร้อยละ 23.32  และจะใชบ้ริการสินเช่ือโครงการประชาชนของธนาคารออมสินในอนาคต 
ร้อยละ 14.23   

ส่วนที ่3 ความคดิเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ผีลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือธนาคาร
ประชาชนของธนาคารออมสิน 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
สินเช่ือโครงการประชาชนของธนาคารออมสิน ภาพรวมอยูใ่นระดบัเฉยๆ  ในรายดา้นท่ีมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือโครงการประชาชนของธนาคารออมสินอยู่ในระดบั
เฉยๆ ทุกดา้น ดงัน้ี ดา้นกระบวนการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นบุคคล  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ตามล าดบั   

อายตุ่างกนัมีพฤติกรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในเร่ือง ประเภทสินเช่ือท่ีใชบ้ริการ 
และผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ  และรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีพฤติกรรมการใชสิ้นเช่ือธนาคารประชาชนแตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในเร่ือง ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ และความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการสินเช่ือ
ธนาคารประชาชน  

รายไดต่้อเดือนมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ
ธนาคารประชาชน ดา้นกระบวนการ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  
อภิปรายผล 
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือ ผลการศึกษาพบว่า  ลูกคา้มีการกูสิ้นเช่ือจาก

ธนาคารอ่ืนมากกว่า 1 แห่ง นอกเหนือจากธนาคารออมสิน ไดแ้ก่ ธนาคารกสิกรไทย ร้อยละ 31.63  ธนาคารกรุงไทย 
ร้อยละ 30.61 ธนาคารทหารไทย ร้อยละ 21.43 และธนาคารไทยพาณิชย ์ ร้อยละ 16.33 ซ่ึงธนาคารดงักล่าวมีอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูต้  ่ากว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน และพบว่า ลูกคา้มีหน้ีคา้ง
ช าระกับธนาคารอ่ืนมากกว่า 150 งวด ท าให้ต้องมีภาระในการช าระหน้ีมากเกินไป ดังนั้ น การกู ้สินเช่ือธนาคาร
ประชาชนของธนาคารออมสินเป็นการกูเ้พ่ือน าไปช าระหน้ี  นอกจากน้ียงัพบว่า ในอนาคตตดัสินใจท่ีจะไม่ใชบ้ริการ
สินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน ร้อยละ 48.22 ทั้งน้ี อาจะเป็นเพราะว่าลูกคา้สินเช่ือของธนาคารออม
สินไม่สามารถแบกภาระหน้ีเพ่ิม รวมไปถึงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขการกูข้องธนาคารออมสินตามนโยบาย 6C ท่ีเขม้งวด 
ท าให้ผูกู้ข้าดคุณสมบติัการพิจารณาจากธนาคารออมสิน จึงเป็นสาเหตุของปัญหาท่ีท าให้ธนาคารออมสิน สาขาท่าแพ 
จงัหวดัเชียงใหม่ ไม่สามารถจะเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสาขาไดก้  าหนดไว ้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เฉลิม
เกียรติ แสงอรุณ (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง การวางแผนกลยทุธ์การเพ่ิมยอดสินเช่ือเคหะ ธนาคารออมสิน สาขามญัจาคีรี 
จงัหวดัขอนแก่น และไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปิยณัฐ แกว้จ าปา (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาแนวทางเพ่ือ
เพ่ิมยอดสินเช่ือบา้นบวัหลวงของธนาคารดอกบวั จ  ากดั (มหาชน) สาขาถนนอษัฎางค ์จงัหวดันครราชสีมา ผลการศึกษา
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พบว่า เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน คือ อัตราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียม ซ่ึงต่างจาก
การศึกษาคร้ังน้ีคือ ลูกคา้เลือกใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินเพราะว่ามีความจ าเป็นตอ้งใช ้
และช่ือเสียงของธนาคารออมสิน   

  
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ผล

การศึกษาพบว่า ลูกคา้มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ
โครงการประชาชนของธนาคารออมสิน  ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคล  ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพอยู่ในระดับเฉยๆ แสดงให้เห็นว่า ปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธนาคารโครงการประชาชนสินเช่ือของลูกค้า
ธนาคารออมสิน สาขาท่าแพ ผูว้ิจยัจึงเสนอแนวทางส าหรับการแกไ้ขปัญหาสินเช่ือธนาคารประชาชนไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ดงัน้ี  

แนวทางที่ 1 กลยุทธ์เชิงรุก เป็นกลยุทธ์ท่ีตอ้งการเพ่ิมยอดสินเช่ือธนาคารประชาชนท่ีตอ้งด าเนินการอยา่ง
เร่งด่วน โดยลดอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้น าเสนอสินเช่ือท่ีไม่ตอ้งใชห้ลกัประกนั และธนาคารรับช าระหน้ี  วิเคราะห์ขอ้มูล
พฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินและไลฟ์สไตล์ของลูกคา้ โดยลูกคา้ท่ีมีความแตกต่างดา้นอายุ และรายไดต่้อ
เดือน เพ่ือน าเสนอสินเช่ือให้เหมาะสมกบัพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือของลูกค้า เ ช่น ลูกค้ามีการท าธุรกรรม
ทางการเงินโดยผ่านโทรศพัทมื์อถือ ธนาคารออมสินจึงควรมีการพฒันาเทคโนโลยีท่ีรองรับการท าธุรกรรมทางการ
เงินทางโทรศพัทมื์อถือ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงสินเช่ือตามท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว
และสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของลูกค้า และควรพฒันากระบวนการให้บริการสินเช่ือท่ีมีความสะดวกและรวดเร็ว
ส าหรับลูกคา้ท่ีให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ  นอกจากน้ี ธนาคารออมสิน สาขาท่าแพ 
ควรจะน าเสนอสินเช่ือโดยไม่ต้องใช้หลักประกัน ไม่ต้องยื่นเอกสาร และสามารถรับเงินได้ทันทีหลังจากจบ
กระบวนการ ส าหรับธุรกิจชุมชนขนาดเล็ก ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจคา้ปลีก ธุรกิจออนไลน์  และธุรกิจ Start up และ
อนุมติัสินเช่ือส าหรับลูกคา้เดิมของธนาคารท่ีมีประวติัการช าระเงินท่ีดี หรือธนาคารออมสินรับภาระช าระหน้ีแทน
ลูกคา้เพ่ือปิดบญัชีธนาคารอ่ืนเพ่ือให้มียอดช าระหน้ีกบัธนาคารออมสินเพียงแห่งเดียว  

แนวทางที่ 2 พัฒนาช่องทางการให้บริการ พฒันาช่องทางการให้บริการโดยพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้น
เทคโนโลยขีองธนาคารออมสินให้มีความสามารถในการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน สร้างความมัน่คง ความปลอดภยัของขอ้มูล
และการให้บริการดา้นสินเช่ือธนาคารประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ลูกคา้สามารถใชบ้ริการสินเช่ือไดห้ลาย
ช่องทาง เช่น Internet Banking  และ Application Mobile หรือ MyMo ของธนาคารออมสินเพ่ือให้ลูกคา้สามารถยืน่
เอกสารกูสิ้นเช่ือออนไลน์ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง   

แนวทางที่ 3 ยกระดับคุณภาพบริการของสาขาท่าแพ ยกระดับคุณภาพบริการและเพ่ือเป็นการส่งมอบ
ประสบการณ์จากการใช้บริการอันน่าประทบัให้แก่ลูกค้า  ด้วยการปรับกระบวนการให้บริการส าคัญ 3 ด้าน คือ 
บริการท่ีรวดเร็ว บริการท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ และบริการท่ีอ  านวยความสะดวกในการตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ เช่น ให้ค  าแนะน าเก่ียวกับผลิตภณัฑ์สินเช่ือธนาคารประชาชนท่ีเหมาะสมกับลู กคา้  การ
จดัเตรียมเอกสารเพ่ือการขอกู ้การเลือกคุณสมบติัของผูกู้ร่้วม  ผูค้  ้ าประกนั  เง่ือนไขและหลกัเกณฑต่์างๆ  แก่ลูกคา้
ล่วงหนา้เพ่ือให้ลูกคา้ไดต้ดัสินใจ และเตรียมความพร้อมก่อนยืน่กูจ้ริง 
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วัตถุประสงค์ที่ 3 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ผลการศึกษาพบว่า 
สินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาท่าแพ มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดงัน้ี 

จุดแข็ง  ไดแ้ก่ ช่ือเสียงของธนาคารออมสินเป็นท่ียอมรับ และมีความน่าเช่ือถือ เป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความ
มัน่คง และสินเช่ือธนาคารประชาชนเป็นสินเช่ือท่ีเปิดโอกาสให้ลูกคา้รายย่อยและฐานรากไดเ้ขา้ถึงแหล่งเงินกู ้ได้
อยา่งสะดวกสบาย 

จุดอ่อน  ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียสินเช่ือของธนาคารออมสินสูงกว่าธนาคารอ่ืน ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 
ดา้นไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการหรือสร้างแรงจูงใจในการใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคาร
ออมสิน ระยะเวลาการอนุมติัสินเช่ือของธนาคารออมสินมีความล่าชา้ และระยะเวลาการอนุมติัสินเช่ือของธนาคาร
ออมสินมีความล่าชา้  

โอกาส ไดแ้ก่  การสนบัสนุนนโยบายจากภาครัฐ เช่น นโยบายสินเช่ือส าหรับผูไ้ม่มีหลกัประกนั ดงันั้น จึง
เป็นโอกาสท่ีธนาคารออมสิน สาขาท่าแพจะขยายฐานลูกคา้ท่ีมีรายไดน้อ้ยและไม่มีหลกัประกนั โดยเฉพาะผูป้ระกอบ
อาชีพอิสระ ผูมี้รายได้ไม่แน่นอนในจังหวดัเชียงใหม่  นอกจากน้ีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทางการส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์ท่ีจะท าให้ธนาคารออมสินสาขาท่าแพสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดส้ะดวกมากข้ึน และพนกังานของธนาคาร
ออมสิน สาขาท่าแพ มีบทบาทส าคญัต่อการเพ่ิมยอดสินเช่ือให้กบัธนาคารออมสิน เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีลูกคา้สินเช่ือ
ของธนาคารออมสินจะได้รับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัสินเช่ือธนาคารประชาชนมากท่ีสุด การให้ธนาคารออกพบปะลูกคา้
และอ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ในจงัหวดัเชียงใหม่ เช่น บริการรับช าระสินเช่ือตามแหล่งชุมชน หรือท าเลท่ีลูกคา้
สินเช่ือของธนาคารออมสินประกอบอาชีพอยู่ ซ่ึงบางคร้ังกลุ่มลูกคา้เหล่าน้ีอาจไม่สะดวกในการเดินทางไปช าระ
สินเช่ือท่ีสาขาท่าแพ และส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ีของธนาคารออมสิน 

อุปสรรค คือ ธนาคารออมสินอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของรัฐบาล ดงันั้น นโยบายต่างๆ  จึงตอ้งเป็นตาม
นโยบายแห่งรัฐ หากมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง นโยบายของธนาคารจะตอ้งเปล่ียนแปลงด้วยและส่งผลกระทบ
ต่อนโยบายการอนุมติัสินเช่ือ 

จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน 
สาขาท่าแพ หากธนาคารขจดัปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑสิ์นเช่ือและบริการ พร้อมทั้งใช้
กลยทุธ์เชิงรุกเพ่ือเพ่ิมยอดสินเช่ือให้ไดต้ามเป้าหมาย   

 
วัตถุประสงค์ที่ 4 ก  าหนดแนวทางการเพ่ิมยอดสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาท่าแพ 

จังหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจัยจึงได้คัดเลือกแนวทางท่ีสามารถด าเนินการได้ทนัทีส าหรับการเพ่ิมยอดสินเช่ือโครงการ
ธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาท่าแพ  ดงัต่อไปน้ี 

แนวทางที่ 1 กลยุทธ์เชิงรุก เป็นกลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้นการหาลูกคา้ให้เพ่ือเพ่ิมยอดสินเช่ือให้กบัธนาคารออมสิน 
สาขาท่าแพ ผูบ้ริหารควรด าเนินการสรรหาบุคลากรเพ่ือมาปฏิบติัหน้าท่ีดา้นวิเคราะห์ขอ้มูลของลูกคา้ส าหรับการ
น าเสนอผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีเหมาะสมกบัคุณสมบติัของลูกคา้และความสามารถในการช าระคืนเงินกู ้ส่วนพนักงาน
การตลาดท าหนา้ท่ีในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด เช่น แคมเปญ กิจกรรมการตลาด ส่ือโฆษณาและประชาสัมพนัธ์
ให้ตรงกบัจุดมุ่งหมายของกลุ่มลูกคา้ สามารถใชส่ื้อท่ีเหมาะสมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และพนกังานดูแลหลงัการขาย 
หรือลูกคา้สัมพนัธ์ (CRM) เพ่ือเช่ือมโยงความสัมพนัธ์กบัลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือรักษาฐานลูกคา้ชั้นดีให้จงรักภกัดีกบั
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ธนาคารออมสิน สาขาแพ ดว้ยการมอบของก านลัในโอกาสพิเศษ  มีกิจกรรมเพ่ือสังคมร่วมกนั และน าเสนอผลิตภณัฑ์
สินเช่ือส าหรับกลุ่มลูกคา้ชั้นดีโดยเฉพาะเพ่ือสร้างความประทบัใจและภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสิน สาขาท่าแพ 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

แนวทางที ่  3  ยกระดับคุณภาพบริการของสาขาท่าแพ เป็นแนวทางท่ีธนาคารออมสิน สาขาท่าแพ สามารถ
ด าเนินการไดท้นัทีควบคู่ไปกบัแนวทางท่ี 1  และเป็นแนวทางท่ีใชง้บประมาณน้อยกว่าแนวทางท่ี 1 และ 2 ดว้ยการ
พฒันาคุณภาพบริการและเพ่ือเป็นการส่งมอบประสบการณ์จากการใชบ้ริการอนัน่าประทบัให้แก่ลูกคา้มากยิง่ข้ึน เช่น 
ปรับปรุงการบริการให้มีความรวดเร็วเพ่ือให้ทนักบัความจ าเป็นในการใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้  ให้ค  าปรึกษาดา้น
สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน แนะน าการเตรียมเอกสารยืน่กู ้และแนะน าทางเลือกอ่ืนๆ ใน
กรณีท่ีลูกคา้ขาดคุณสมบติัตามเง่ือนไขการยืน่กูข้อธนาคารออมสิน 

  
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
1. จากการศึกษาพบว่า  ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารประชาชน

แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีพฤติกรรมแตกต่างกนัในเร่ือง ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
และมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการสินเช่ือประชาชนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ดงันั้น ผูบ้ริหารของธนาคารออมสิน 
สาขาท่าแพ ควรพิจารณาจากพฤติกรรมของลูกคา้เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือเพ่ือพฒันากลุ่มอาชีพให้
สอดคลอ้งกบัความแตกต่างตามลกัษณะของลูกคา้แต่ละคน 

 2. จากการศึกษาพบว่า รายไดต่้อเดือนมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารประชาชน ดา้นกระบวนการ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ ดงันั้น ผูบ้ริหารของ
ธนาคารออมสิน สาขาท่าแพ ควรวางแผนส าหรับก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละระดับ
รายได ้เพ่ือน าเสนอประเภทสินเช่ือให้สอดคลอ้งและตรงกบัความสามารถในการผอ่นช าระเงินกู ้ อีกทั้งยงัเป็นการลด
ความเส่ียงให้กบัธนาคารออมสิน สาขาท่าแพ  

3. จากการศึกษาพบว่า  ลูกคา้มีพฤติกรรมการกูสิ้นเช่ือจากธนาคารอ่ืนมากกว่า 1 แห่ง นอกเหนือจากธนาคาร
ออมสิน และมีหน้ีคา้งช าระกบัธนาคารอ่ืนมากกว่า 150 งวด  ดงันั้น ธนาคารออมสิน สาขาท่าแพ จึงควรพิจารณาการ
แกไ้ขหน้ีให้กบัลูกคา้  โดยให้ลูกคา้เขา้โครงการแกไ้ขหน้ี รวมทั้งให้ค  าแนะน าการปรับพฤติกรรมการด ารงชีวิต ให้
ความรู้ทางการเงินอย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้างพฤติกรรมและวินยัทางการเงินท่ีดีเพ่ือป้องกนัการก่อหน้ีสินลน้พน้ตวั  และ
ไม่ก่อภาระหน้ีสินเพ่ิมเติมโดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      

4. จากการศึกษาพบว่า  ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดไม่ไดมี้ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือธนาคาร
โครงการประชาชนสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาท่าแพ ดงันั้น การน ากลยทุธ์การตลาดมาใชส้ าหรับการเพ่ิม
ยอดสินเช่ือจึงไม่เหมาะสม แต่ควรใชก้ลยุทธ์เชิงรุก เช่น ให้พนักงานของธนาคารแนะน าผลิตภณัฑ์สินเช่ื อหรือให้
ค าปรึกษาแก่ลูกคา้อย่างใกลชิ้ด เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า พนักงานของธนาคารเป็นบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ดงันั้น พนักงานของธนาคารออมสิน สาขาท่าแพ จึงมีบทบาท
ส าคญัต่อการก าแนวทางการการเพ่ิมยอดสินเช่ือให้กบัธนาคารออมสิน สาขาท่าแพ 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพทางการแข่งขันสินเช่ือธนาคาร
ประชาชนของธนาคารออมสินกบัสินเช่ือของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย เพ่ือทราบถึงต าแหน่งทาง
การตลาดของธุรกิจสินเช่ือ และวางแผนทางการตลาดในการเพ่ิมยอดสินเช่ือธนาคารประชาชนให้กบัธนาคารออมสิน 
สาขาท่าแพ จงัหวดัเชียงใหม่       
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์สภาพการแข่งขนัของบริษทัและพฒันากลยทุธ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือ

น ามาปรับใชใ้นสภาพการแข่งขันปัจจุบนั โดยการศึกษาคร้ังน้ีใชก้รอบแนวคิด SWOT, Five Force, Benchmarking 
และการจดัการเชิงกลยุทธ์ การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงการเก็บขอ้มูลท าโดยการสัมภาษณ์ประธาน
กรรมการบริษทัและCEO ของบริษทั Aโดยโครงสร้างค าถามตามกรอบแนวคิดขา้งตน้ และเก็บขอ้มูลจากเว็ปไซตแ์ละ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และน าขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ไดม้าประมวลผลโดยใช ้TOWS Matrix และ BCG Matrix เพ่ือวิเคราะห์
ตลาดของบริษทัและหากลยุทธ์ท่ีเหมาะสม จากการศึกษาสภาพการแข่งขนัในปัจจุบนัพบว่าผูรั้บชมทีวีดาวเทียมมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง กอปรกบัแพลตฟอร์มในการรับชมแบบใหม่ท่ีก าลงัเขา้มามีผลกระทบไม่ว่าจะเป็น ทีวี
ดิจิตอล ส่ือออนไลน์ IPTV และOTT ซ่ึงในปัจจุบนัท่ีทางเลือกในการรับชมมากข้ึนและสะดวกข้ึนไดส่้งผลกระทบต่อ
รายไดข้องบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีไดว้ิเคราะห์และสรุปแนวทางกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมส าหรับธุรกิจทีวี
ดาวเทียมในปัจจุบนัคือ กลยุทธ์การสร้างพนัธมิตร โดยการพฒันาแพลตฟอร์ม IPTV และOTT ร่วมกันกับคู่ค้า
ต่างประเทศซ่ึงเป็นเจ้าของคอนเทนต์รายใหญ่ และเป็นตวักลางในการน าคอนเทนต์คู่คา้ต่างประเทศเขา้ถึงตลาดใน
ประเทศไทยโดยอาศยัประสบการณ์และการด าเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลายาวนานเป็นตวัขับเคล่ือนแนวทางน้ีให้
ประสบผลส าเร็จ 
ค าส าคญั:  รายไดข้องบริษทั,สภาพการแข่งขนั,แพลตฟอร์มใหม่,การจดัการเชิงกลยทุธ ์

 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to analyze the competitive conditions of the company and develop appropriate 

strategies to be used in the current competitive environment. This study uses the SWOT, Five Force, Benchmarking 
and Strategic Management frameworks.  This study is a qualitative research.  The data collection is done by 
interviewing the Chairman of the Company and the CEO of the Company by structuring the questions according to 
the above conceptual framework.  And collecting information from websites and related agencies.  The data will be 
processed by using TOWS Matrix and BCG Matrix to analyze the market position of company and find appropriate 
strategies.  From the study of current competitive conditions, it was found that Satellite TV viewers tend to decrease 
continuously.  As well as the new platform that is coming into effect, whether it is digital TV, online media, IPTV 
and OTT.  At present, the choice of viewing more and more convenient has affected the revenue of company 
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significantly. This study analyzes and summarizes the appropriate strategy for satellite TV business using the Alliance 
strategy by developing IPTV and OTT platforms together with foreign partners who are the owners of large content 
and being an intermediary in bringing foreign partner’ s content to reach the market in Thailand by using our 
experience and business operations for a long time to drive this approach to success. 
Keyword: Revenue of company, Competitive conditions, New Platforms, Strategic Management frameworks 

 
1. บทน า 

เน่ืองจากสภาพการแข่งขนัปัจจุบนัของธุรกิจโทรทศัน์ดาวเทียมพบว่าปัจจุบนัมีแพลตฟอร์มการรับชมท่ี
เพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจทีวีดาวเทียมจากขอ้มูลสัดส่วนการรับชมของทีวีดาวเทียมเปรียบเทียบกบัทีวีดิจิตอล
(อา้งอิงขอ้มูลจาก Nielson Thailand 2560) อีกทั้งทางผูค้วบคุมก ากบั (Regulator) ไดมี้การออกกฎหมายท่ีเขม้งวดข้ึน
เก่ียวกบัการโฆษณา(อา้งอิงจากมาตราท่ี 28 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551) ท าให้รายไดจ้ากการ
ขายช่วงเวลาโฆษณาซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัๆของบริษทัลดลง ส่งผลให้รายไดจ้ากการให้บริการของบริษทั A ลดลงอยา่ง
ต่อเน่ืองกอปรกบัช่องทางการรับชมส่ือใหม่ท่ีเขา้มามีผลให้ทางเลือกในการรับชมเปล่ียนไปไม่ว่าจะเป็น การเขา้มา
ของการรับชมส่ือดิจิทลัทีวี การเขา้มาของเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น IPTV หรือ OTT ซ่ึงมีแนวโน้มในการเติบโตของผู ้
รับชมอยา่งต่อเน่ือง(อา้งอิงจากแผนภูมิผูใ้ชง้าน OTT ทัว่โลก 2561, OVUM) การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วท า
ให้การรับชมทีวีดาวเทียมในปัจจุบนัไม่ตอบรับกับกระแสการรับชมแบบใหม่ของผูรั้บชม ส่งผลให้อุตสหกรรม
โทรทศัน์ดาวเทียมมีแนวโน้มทรุดตัวลงซ่ึงสัดส่วนผูรั้บชมโทรทัศน์ดาวเทียมตั้ งแต่ปี 2558-2560 ลดลงเหลือ 
18%,16% และ11% (Nielson Thailand 2560) ซ่ึงมีแนวโน้มลดลงอยา่งต่อเน่ืองประกอบกบัรายไดข้องบริษทัท่ีลดลง
อยา่งต่อเน่ือง 15%,30% และ 50% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 ดงัภาพท่ี 1 (ขอ้มูลรายไดข้องบริษทัปี 2557-2560)  

 

 
 

Figure 1 รายไดร้วมของบริษทั 
ท่ีมา: แผนกบญัชี 2557-2560 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการแข่งขนัในปัจจุบนัท่ีมีผลกระทบต่อศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทั 
2. เพ่ือก าหนดแนวทางกลยทุธ์ใหม่ส าหรับการปรับตวัในอุตสหกรรมโทรทศัน์และเพ่ิมยอดขาย 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
จากการศึกษาในคร้ังน้ี ทางผูว้ิจัยได้ท  าการรวบรวมทฤษฎีแนวคิดท่ีใช้การวิเคราะห์หาแนวทางส าหรับ

บริษทั A ดงัน้ี 
 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกนอกการศึกษาคร้ังน้ี เคร่ืองมือท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ Five 
Forces, การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค(Albert Humphrey, 1960) เพ่ือศึกษาสภาพการแข่งขันอุตสหกรรมของ
บริษทัและน าปัจจยัภายนอกเช่น โอกาสและ อุปสรรค มาเป็นขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์หาแนวทางและกลยุทธ์
ต่อไป 
 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกในการศึกษาคร้ังน้ี เคร่ืองมือท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ จุดแข็ง-
จุดอ่อน(Albert Humphrey, 1960), 7S Framework(Tom Peters, 1980) เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมภายในของบริษัท
โดยรวมเพ่ือน ามาประกอบการพฒันาในการหาแนวทางและกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมโดยใช้ BCG Model และ TOWS 
Matrix ในการน าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางส าหรับบริษทั 
 
3. การด าเนินการวจิัย 

การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บขอ้มูลจาก ผูบ้ริหารของบริษทั จ  านวน 2 คน ซ่ึงปัจจุบนัด ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการหน่ึงท่าน และต าแหน่ง CEO (Chief Executive Officer) หน่ึงท่าน โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก ประเด็นการสัมภาษณ์ใชก้รอบแนวคิด SWOT, Benchmarking, Five Forces และขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารเว็ป
ไซต์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปโดยใช้ BCG Matrix และ TOWS Matrix  ตาม
ประเด็นดงัน้ี 

3.1.1 สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก 
3.1.2 การประเมินจุดแข็งจุดอ่อนภายในองคก์ร 
3.1.3 คู่แข่งโดยตรงและโดยออ้ม 
3.1.4 การเปล่ียนแปลงและการยอมรับเทคโนโลยี 

 
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก 
การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์กรรมการผูบ้ริหารและ CEO ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์จะถูก

น ามาวิเคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลทุติยภูมิซ่ึงรายะละเอียดไดแ้ก่  
- รูปแบบกิจการโทรทศัน์ดาวเทียมในปัจจุบนั  
- ลกัษณะการให้บริการในปัจจุบนั  
- ลกัษณะการแข่งขนัในปัจจุบนั 
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วิธีการวิเคราะห์ 
1. เก็บขอ้มูลปฐมภูมิซ่ึงไดจ้ากการสัมภาษณ์และศึกษาส ารวจภายในบริษทัประกอบกบัขอ้มูลทุติยภูมิจาก

แหล่งขอ้มูลเวป็ไซตเ์อกสารและหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  
2. น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยทฤษฎีท่ีก าหนดไว ้แลว้น าไปสรุปลงใน BCG Matrix เพ่ือระบุต าแหน่งของ

บริษัท A ในตลาดว่าอยู่ในระดับใด และใช้ TOWS Matrix ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้เพ่ือหาแนวทางกลยุทธ์ท่ี
เหมาะสมส าหรับบริษทั A ในปัจจุบนัท่ีสุด 
 

4. ผลการวจิัยและการอภปิรายผล 
การวเิคราะห์ข้อมูลปฐมภูม ิ
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน (Internal Environments Analysis) 
จากการส ารวจบริษทั A ทางด้านต่างๆและการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพบว่า ปัจจุบนับริษัท A ได้ท  าการเช่า 

Bandwidth ดาวเทียมของไทยคมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 3 Transponder โดยดาวเทียมดงักล่าวไดแ้ก่ ไทมคม 5 6 และ 8 ซ่ึง
พ้ืนท่ีการให้บริการครอบคลุมทั้งหมดกว่า 22 ประเทศทัว่โลก ซ่ึงปัจจุบนัการให้บริการจะเป็นรูปแบบ OTA + MUX 
ซ่ึงบริษทั A เป็นบริษทัท่ีให้บริการมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ท าให้มีคู่คา้และพนัธมิตรทางธุรกิจตลอด
ระยะเวลาท่ีด าเนินธุรกิจ และมีการติดตามเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยอียูต่ลอดเวลา 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพแวดลอ้มภายในพบว่า บริษทั A มีจุดแข็งและจุดอ่อนดงัต่อไปน้ี 
จุดแข็ง  
1. มีความช านาญพิเศษเก่ียวกบัธุรกิจทีวีดาวเทียมเป็นอยา่งดี 
2. มีเครือข่ายพนัธมิตรธุรกิจท่ีดี อาทิเช่น บริษทั B และสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย รวมถึงบริษทัผลิต

หนงัรายใหญ่ต่างๆ 
3. ผูบ้ริหารมีประสบการณ์ท่ีหลากหลายเน่ืองจากเป็นผูริ้เร่ิมธุรกิจทีวีดาวเทียมเจา้แรกๆ ของประเทศ 

 
จุดอ่อน 
1. ปัจจุบนับริษทัไม่สามารถสร้างความเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ได ้ เน่ืองจากคู่แข่งแพลตฟอร์มอ่ืนๆท่ีเขา้มามีผลประ

ทบต่อฐานลูกคา้เก่าอยา่งมาก ซ่ึงเปรียบเทียบในปัจจุบนับริษทั A ท าธุรกิจทีวีดาวเทียมเพียงอย่างเดียว แต่คู่แข่งท่ีเพ่ิง
ปรากฏตวัข้ึนใหม่เช่น ทีวีดิจิทลั อา้งอิงจากแผนภูมิท่ี 1.2 ปริมาณการรับชมทีวีดิจิทลัพุ่งสูงข้ึนตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 – 
2560 โดยคิดเป็นร้อยละ 82 84 และ 89 ตามล าดบั ในขณะท่ี ทีวีดาวเทียมถูกรับชมนอ้ยลงคิดเป็นร้อยละ 18 16 และ 11 
ตามล าดบั ซ่ึงเปรียบเทียบทีวีดิจิทลักับทีวีดาวเทียมในดา้นความคมชดัของภาพ พบว่าทีวีดิจิทลัมีภาพท่ีคมชดักว่า
เพราะเป็นระบบ HD (High Definition) และเม่ือเปรียบเทียบความสะดวกในการติดตั้งพบว่า ทีวีดิจิทลัมีความสะดวก
มากกว่า เพียงแค่มีทีวีท่ีสามารถรับสัญญาณ DVB-T2 หรือสัญญาณทีวีดิจิทลัและเสากา้งปลาก็สามารถรับชมได้ทนัที 
ในขณะท่ีทีวีดาวเทียมต้องท าการติดตั้ งจานรับสัญญาณเสียก่อนพร้อมกับต้องมีกล่องรับสัญญาณดาวเทียมและ 
OTT/IPTV ท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตในการรับชมโดยไม่จ าเป็นตอ้งติดตั้ง 

2. การด าเนินงานเป็นไปค่อนขา้งล่าชา้เน่ืองจากเป็นธุรกิจครอบครัว ท าให้โครงสร้างการบริหารค่อนขา้ง
ยุง่ยาก 

3. ขาดการวางกลยทุธ์ท่ีชดัเจน 
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จากการเปรียบเทียบคุณสมบติัระหว่าง ทีวีดาวเทียมและแพลตฟอร์มใหม่ (ทีวีดิจิตอล ,OTT/IPTV) โดย
ก าหนดคุณสมบติัออกเป็น 4 อยา่ง ไดแ้ก่ รูปแบบการรับชม พ้ืนท่ีให้บริการ คุณภาพและความเสถียรของสัญญาณ การ
ติดตั้ง โดยผูศึ้กษาไดข้อความร่วมมือกบัแผนกฝ่ายเทคนิคของบริษทั A ในการรวบรวมขอ้มูลซ่ึงไดผ้ลลพัธ์ดงัน้ี 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบคุณสมบติัระหว่าง ทีวีดาวเทียมและแพลตฟอร์มใหม่ (ทีวีดิจิตอล, OTT/IPTV) 

คุณสมบัติ ทีวีดาวเทียม ทีวีดิจิตอล OTT/IPTV 

รูปแบบการรับชม 

สามารถรับชมไดเ้ฉพาะจุด 
เช่นติดตั้งที่บา้น ก็ดูไดเ้พยีง
ภายในบา้น สามารถติดตั้งใน
รถไดแ้ต่ยงัมีราคาสูง และตอ้ง
อยู่ในพื้นที่เปิดโล่ง ฝนไม่ตก
จึงจะรับชมได ้

สามารถรับชมเฉพาะจุด
ภายในอาคาร  จากอุปกรณ์
พกพาโน๊ตบุ๊ค แทบ็เลต็  หรือ
รับชมภายในรถ 

สามารถรับชมไดทุ้กที่โดย
ตอ้งการอนิเตอร์เน็ตในการ
รับชม ซ่ึงสามารถรับชมไดจ้าก
อุปกรณ์แทบทกุชนิด เช่น Smart 
TV แทป็เลต็ โน๊ตบุ๊ค Smart 
Phone 

พื้นที่ให้บริการ 

สามารถให้บริการในพื้นที่
กวา้งและพื้นที่ห่างไกล
ครอบคลุมพื้นที่หลายประเทศ
ในภูมิภาค จึงสามารถขยาย
พื้นที่ให้บริการไดไ้กลและเพิ่ม
โอกาสทางการคา้ 

สามารถควบคุมพื้นที่การ
ให้บริการไดด้ีกวา่ มีช่อง
รายการทีแ่พร่ภาพไดท้ัว่
ประเทศ หรือช่องรายการที่
แพร่ภาพเฉพาะภูมิภาคหรือ
บางพื้นที่ไดเ้พื่อรองรับใน
ดา้นความมัน่คง หรือการแจง้
เตือนเหตุฉุกเฉินหรืออุบตัิภยั 
ที่สามารถเลือกแจง้เตือน
เฉพาะพื้นที่ได ้

พื้นที่สามารถรับชมไดจ้ะตอ้งมี
อินเทอร์เน็ตเขา้ถึงแลว้เท่านั้น 

คุณภาพและความ
เสถียรของสัญญาณ 

การรับสัญญาณดาวเทียม มกัมี
ปัญหาไม่สามารถรับชมไดใ้น
กรณีที่มีเมฆคร้ึมมาก หรือฝน
ตกหนัก นอกจากน้ีสัญญาณ
อาจถูกบลอ็กจากส่ิงกีดขวางที่
เกิดขึ้นภายหลงั เช่น ตน้ไมบงั , 
มีตึกสูงบงั เป็นตน้ 

มีความเสถียรของสัญญาณ
มากกวา่ สามารถปรับแต่งเพิ่ม
ก าลงัส่ง หรือเพิ่มสถานีส่ง
ย่อย หรือเพิ่ม Gap Filler ซ่ึง
เป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณ
ส าหรับพื้นที่อบัสัญญาณได ้

คุณภาพของภาพและเสียงขึ้นอยู่
กบัคุณภาพและความเร็วของ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต 

การติดตั้ง 

ตอ้งใชพ้ื้นที่ในการติดตั้งมาก 
ยิ่งถา้เป็นจานด า (c-band) จะยิ่ง
มีขนาดหน้าจานใหญ่ และจุด
ติดตั้งตอ้งสามารถหันไปในทิศ
ที่ทอ้งฟ้าเปิดของดาวเทียมที่
ตอ้งการรับ 

สามารถใชเ้สาอากาศกา้งปลา
แบบ UHF เดิมที่มีอยู่ หรือ
ติดตั้งใหม่ไดเ้ลย โดยจะมีให้
เลือกหลายรูปแบบหลาย
ขนาดตามความเหมาะสม ซ่ึง
บางจุดอาจใชเ้พียงเสาอากาศ
ภายนอกขนาดกะทดัรัดติดตั้ง
ริมหน้าต่างหรือระเบียง 

หากเป็น OTT ไม่จ าเป็นตอ้ง
ติดตั้งอุปกรณ์
(Hardware)เน่ืองจากรูปแบบ
การให้บริการอยู่บน
ระบบปฏิบตัิการในรูปแบบ
ซอฟแวร์(Software) 
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วเิคราะห์ข้อมูลทุตยิภูม ิ
จากการเก็บขอ้มูลจากเวป็ไซต ์ เอกสารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน ามาวิเคราะห์โดยใช ้  Five Forces ไดด้งัน้ี 

(อา้งอิงขอ้มูลจาก รายงานสภาพการตลาดอุตสหกรรมโทรทศัน์, กสทช. 2561) 
การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการแข่งขนั (Five Forces) 
1. อุปสรรคจากคู่แข่งท่ีเขา้มาใหม่ (Threats of new entrants) 
ลกัษณะของการให้บริการในตลาดคา้ส่งสัญญาณโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม จ าเป็นตอ้งมีการลงทุน

อย่างมากเพ่ือประกอบกิจการ เช่น การลงทุนในส่วนของห้องส่งและอุปกรณ์แปลงสัญญาณและรวมสัญญาณท่ี
เก่ียวขอ้ง การลงทุนในสถานีอพัลิงคส์ัญญาณ อีกทั้งการน าช่อง สัญญาณดาวเทียม (Transponder) มาเพ่ือให้บริการยงั
ถูกจ ากดัโดยผูใ้ห้บริการในประเทศ เพียงรายเดียว ไดแ้ก่ บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) จึงแสดงให้เห็นถึงอุปสรรค
ในการเข้าสู่ตลาด ซ่ึงเป็นเหตุให้โอกาสของผูใ้ห้บริการรายใหม่ๆ แทบไม่เกิดข้ึนในตลาด ตลาดค้าส่งสัญญาณ
โทรทศัน์ ผ่านโครงข่ายดาวเทียมจึงมีแนวโน้มท่ีผูใ้ห้บริการในตลาดจะลดลงจากการแข่งขนัท่ีกลายเป็นตลาดผูข้าย
นอ้ยรายมากข้ึน 

2. อ านาจการต่อรองของผูซ้ื้อ (Bargaining power of buyers) 
ลูกคา้ท่ี เช่า/ซ้ือ โฆษณา มีอ  านาจในการต่อรองค่อนขา้งสูงเน่ืองจาก มีผูป้ระกอบธุรกิจทีวีดาวเทียมเพ่ิมข้ึน

จากแต่ก่อน ซ่ึงในปัจจุบนัมีถึง 13 ราย ซ่ึงท าให้ลูกคา้สามารถเลือกพิจารณาจากคุณสมบติั ราคา ความน่าเช่ือถือ ท าให้
สามารถเปล่ียนไปลงโฆษณากบัเจา้อ่ืนไดง่้ายหากคุณสมบติัขา้งตน้ถูกเปรียบเทียบแลว้สู้คู่แข่งไม่ได้ 

3. อ านาจในการต่อรองผูข้ายปัจจยัการผลิต (Bargaining power of suppliers) 
Supplier ของบริษทั A ในปัจจุบนัคือไทยคม เน่ืองดว้ยบริษทั A ไดท้  าการเช่า Bandwidth หรือช่วงความถ่ี

คล่ืนมาเป็นระยะเวลานานและมีการก าหนดคุณภาพ ขอ้ตกลงในการให้บริการ และอายุสัญญาท่ีค่อนขา้งยาว ท าให้
ไทยคมกบับริษทั A เป็นพนัธมิตรท่ีดีต่อกนั ท าให้มีอ  านาจในการต่อรองกบัไทยคมค่อนขา้งสูง ซ่ึงในปัจจุบนัไทยคม
เป็นผูถื้อสัมปทานให้บริการ Bandwidth เพียงเจา้เดียว 

4. อุปสรรคจากผลิตภณัฑท์ดแทน (Threat of substitute products) 
เน่ืองในปัจจุบนัเกิดแพลตฟอร์มใหม่เขา้มาเพ่ิมทางเลือกแก่ลูกคา้ทั้งตน้น ้ า(ผูซ้ื้อช่วงเวลาโฆษณา) ถึงปลาย

น ้า(ผูช้ม) ท  าให้เกิดการทดแทนข้ึนเพราะลูกคา้ไม่จ าเป็นตอ้งใชบ้ริการของบริษทั A เพียงอยา่งเดียวหากมีทางเลือกท่ี
ดีกว่า ซ่ึงแพลตฟอร์มใหม่ท่ีเขา้มาไดแ้ก่ ช่องทีวีดิจิทลัซ่ึงปัจจุบนัมีทั้งส้ิน 28 ช่อง และแพลตฟอร์ม OTT เจา้หลกัๆ
ไดแ้ก่ Primetime, Netflix, iFlix, HooQ  

5. การแข่งขนัระหว่างธุรกิจ (Rivalry among existing firms) 
ในปัจจุบนัธุรกิจทีวีดาวเทียมมีการแข่งขนัท่ีค่อนข้างสูง อ้างอิงจากตารางท่ี 4.2 มูลค่ตลาดของธุรกิจทีวี

ดาวเทียมประเภท MUX+OTA มีมูลค่าตลาดเท่ากบั 1,091,623,732 บาท คิดส่วนแบ่งการตลาดเป็นร้อยละ 62.63 ซ่ึง
มากกว่าคร่ึงของตลาดโทรทศัน์ดาวเทียมประกอบกบัสภาพตลาดปัจจุบนัท่ีมีอุปสรรคเร่ืองแพลตฟอร์มใหม่ๆเขา้มา
ทดแทนท าให้ผูเ้ล่นในตลาดทีวีดาวเทียมตอ้งหาจุดเด่นของตนออกมาเพ่ือดึงลูกคา้ให้ใชบ้ริการกบัตน ไม่ว่าจะเป็นใน
เร่ืองความล ้ าสมยัของเทคโนโลยีการออกอากาศ คุณภาพ ราคา ลว้นเป็นส่ิงท่ีแต่ละบริษทัโฟกสัและให้ความส าคญั
อยา่งมาก 
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จากการสัมภาษณ์ประธานกรรมการผูบ้ริหารและ CEO ไดผ้ลลพัธ์ดงัต่อไปน้ี 
1. สภาพตลาดทีวีดาวเทียม มีแนวโน้มค่อยๆปรับตัวลดลง เน่ืองจากการเปล่ียนผ่านของเทคโนโลยีใน

ปัจจุบนัซ่ึงมีทางเลือกการรับชมท่ีมากข้ึน ท าให้เกิดสินคา้ทดแทนในตลาดทีวีดาวเทียมเป็นผลท าให้ความนิยมของทีวี
ดาวเทียมลดลง ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมาธุรกิจทีวีดาวเทียมเร่ิมทรงตวั อย่างไรก็ตาม 
ภาพรวมตลาดทีวีดาวเทียมก็จะไม่โตไปกว่าน้ีแลว้ ดงันั้น บริษทั A ควรตอ้งต่อยอดตวัเองไปสู่ธุรกิจอ่ืน ๆ มากข้ึนเพ่ือ
สร้างรายได้  ซ่ึงเปรียบเทียบกับข้อมูลสัดส่วนการรับชมของทีวีดาวเทียมเปรียบเทียบกับทีวีดิจิตอลและแผนภูมิ
ผูใ้ชง้าน OTT ทัว่โลก 2561 ไดข้อ้สรุปไปในทิศทางเดียวกนั 

2. การเปล่ียนผ่านของเทคโนโลยี หากเปรียบเทียบกับเม่ือก่อนการให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ
อินเทอร์เน็ตประจ าท่ียงัมีค่าบริการท่ีค่อนขา้งสูงท าให้การเขา้ถึงผูบ้ริโภคค่อนขา้งจ ากดั รวมถึงรูปแบบการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ียงัมีรูปแบบให้บริการท่ีไม่หลากหลาย แต่ในปัจจุบนัเกิดการเปล่ียนแปลงทั้ง
ค่าบริการในการติดตั้งของอินเทอร์เน็ตประจ าท่ีและอินเทอร์เน็ตบนโทรศพัทท่ี์มีทางเลือกหลากหลายข้ึนประกอบกบั
ราคาของสมาร์ทโฟนรวมทั้งอุปกรณ์พกพาต่างๆท่ีราคาลดลงอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนไป
เป็นการรับชมส่ือต่างๆผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ี รูปแบบของการรับชมเป็นแบบสตรีมม่ิง ซ่ึงสามารถเขา้ถึงเพลง วิดิโอ 
และส่ือมีเดียต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตไดง่้ายและสะดวกกว่าการรับชมทีวีแบบเดิม เปรียบเทียบกบัขอ้มูลผูใ้ชง้าน
อินเทอร์เน็ตในปี 2561, Internetworldstats 2561 พบว่าการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรไทยในปัจจุบนัสูงมากถึง 
82% จากจ านวนประชากรทั้งหมด 

3. วิสัยทศัน์จากการสัมภาษณ์กรรมการผูบ้ริหารเก่ียวกบัการเปล่ียนผ่านเขา้สู่ธุรกิจใหม่ ไดส่ื้อถึงการมอง
แพลตฟอร์มใหม่ท่ีก  าลงัจะเกิดนั้น หากมองให้เป็นปัญหาก็คือปัญหาคร้ังใหญ่ส าหรับธุรกิจทีวีดาวเทียม แต่หากมอง
ให้เป็นโอกาสท่ีจะต่อยอดธุรกิจการให้บริการส่ือในอนาคตให้เกิดเป็นรูปแบบใหม่นั้ นสามารถท าไดเ้พราะบริษัท
ด าเนินธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัส่ือบนัเทิงมากว่า 10 ปี ท  าให้มีคู่คา้ท่ีให้บริการดา้นต่างๆ โดยเฉพาะดา้นเน้ือหาท่ีเป็นบริษทั
รายใหญ่และมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับริษทั A มาเป็นเวลานาน ซ่ึงถือเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่    

 

ตารางท่ี 2  แสดงสัดส่วนผูรั้บชมโทรทศัน์ทีวีดาวเทียม 

 
ท่ีมา: Nielsen Thailand 2560 
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รูปท่ี 1  แสดงสถิติขอ้มูลผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตในปี 2561 (Internetworldstats 2561) 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
บทสรุป 
จากการศึกษาสภาพการแข่งขนัของตลาดโทรทศัน์โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีตามขั้นตอนการศึกษา ทาง 

ผูศึ้กษาจึงไดน้ าเสนอแนวทางเลือกเพ่ือพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั 3 แนวทางดงัน้ี 
1. แนวทางท่ี 1 กลยุทธ์ผสมผสาน การให้สิทธ์ิร่วมกัน (Combination Strategie Cross Licensing)  ณ 

ปัจจุบนัลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของบริษทัไม่ไดม้ากเม่ือเปรียบเทียบกบัเม่ือก่อน ท าให้มี Bandwidth ท่ีไม่ถูกใชง้าน รวมถึง
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท่ียงัตอ้งเสียเพ่ือรักษาสิทธ์ิการให้บริการ ซ่ึงถือว่าเป็นตน้ทุนจม (Sunk Cost) ซ่ึงแนวทางน้ีจะ
ช่วยในเร่ืองการใชท้รัพยากรท่ียงัไม่ไดถู้กน ามาใชใ้ห้เกิดผลประโยชน์แก่บริษทั 

2. แนวทางท่ี 2 กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) เพราะในสายตาคนดูคุณภาพ หรือ
รูปแบบการให้บริการแทบไม่ต่างกนั ท าให้บริษทัตอ้งหาความแตกต่างเพ่ือเพ่ิมจุดขาย 

3. กลยุทธ์การสร้างพนัธมิตร (Alliance Strategy)คือการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดต้ามความ
ตอ้งการทั้งปัจจุบนัและในอนาคตโดยอาศยัพนัธมิตรในธุรกิจเพ่ือสร้างช่องทางใหม่ในการคา้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์หาแนวทางส าหรับพฒันากลยุทธ์ส าหรับบริษทั A ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าแนวทางท่ี 3 เป็น
แนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการน ามาปรับใชก้บับริษทั เพราะสาเหตุหลกัของปัญหาท่ีส่งผลท าให้รายไดล้ดลงจาก
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มการรับชมใหม่เขา้มามีผลกระทบต่อธุรกิจดาวเทียมอย่างชดัเจน ประกอบกบั
ขอ้มูลท่ีแสดงถึงแนวโนม้การถูก Disrupt จากส่ือรับชมใหม่ค่อนขา้งชดัเจนว่าธุรกิจทีวีดาวเทียมก าลงัชะลอตวัลงอยา่ง
ชา้ๆ ซ่ึงมองในเร่ืองรายไดแ้ละผลประโยชน์ในะระยะยาวนั้ น แนวทางท่ี 3 ถือเป็นแนวทางท่ีให้ผลประโยชน์ในะ
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ระยะยาวไดดี้ท่ีสุดเน่ืองจากการพฒันาขยายแพลตฟอร์มในการให้บริการท าให้เพ่ิมช่องทางการขายแก่บริษทัมากข้ึน
ในระยะยาว อีกทั้ งยงัเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันมากกว่าแนวทางท่ี 2 เพราะแนวทางท่ี 2 เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการให้บริการแต่แนวทางท่ี 3 เป็นการเพ่ิมแพลตฟอร์มท่ีให้บริการรวมถึงมีพนัธมิตรทางการคา้ท่ี
แข็งแรง 

แต่อย่างไรก็อุปสรรคของแนวทางน้ีคือการรวบรวมบุคลากรท่ีจ าเป็นต่อการสร้างแพลตฟอร์มใหม่รวมถึง
การวางโครงสร้างธุรกิจในรูปแบบบางส่วนท่ีแตกต่างไปจากธุรกิจเดิม ซ่ึงองค์กรจ าเป็นต้องให้ความสนใจเร่ือง
การตลาดผา่นส่ือออนไลน์ การเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ส าหรับแพลตฟอร์มใหม่ ซ่ึงถือเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีค่อนขา้งยิง่ใหญ่ 
แต่หากท าส าเร็จทางผูศึ้กษาเช่ือว่าจะเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัและเพ่ิมรายไดใ้นระยะยาวแก่บริษทัไดอ้ย่าง
แน่นอน 
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บทคดัย่อ 
การวิจยั เร่ือง “กลยุทธ์เพ่ิมยอดขาย บริษทั โซลวอนฟู้ดส์ จ  ากดั” มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอ้ม

ของกิจการและศึกษาหาสาเหตุและปัญหาท่ีท าให้ยอดขายลดลง เพ่ือก าหนดกลยุทธ์และแนวทางในการเพ่ิมยอดขาย
แก่บริษทั วิธีการด าเนินการศึกษา โดยการเก็บขอ้มูล 2 ส่วน คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและ
หัวหนา้ฝ่ายการตลาดบริษทั โซลวอนฟู้ดส์ จ  ากดั และบริษทัคู่คา้ และการแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มผูบ้ริโภค และ
ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ทฤษฎีและแนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไป 
(PEST) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) TOWS Matrix ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  และ การ
จดัการเชิงกลยทุธ์ ผลการเก็บขอ้มูล พบว่า สาเหตุท่ีท าให้ยอดขายลดลงเกิดจากปัจจยัดา้นสภาพการแข่งขนั ท าตลาดท่ี
ดีกว่า รวมถึงการแข่งขนัในเร่ืองของราคาของบริษทัคู่แข่ง แต่ดว้ยบริษทั โซลวอนฟู้ดส์ จ  ากดัมีจุดเด่นในดา้นรสชาติท่ี
ดีของสินคา้รวมถึงมาตรฐานต่างๆ เช่น คุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้สามารถท าให้ลูกคา้เกิดความจงรักภักดี
ต่อบริษทัอยู่ได ้ดงันั้น การวิจยัคร้ังน้ี เสนอแนะกลยุทธ์และแนวทางในการเพ่ิมยอดขายแก่บริษทั 1) กลยุทธ์ระดบั
องค์กร ไดแ้ก่ กลยุทธ์การเติบโตในการช่วยส่งเสริมและพฒันาองค์กร โดยการรักษาฐานลูกคา้เดิมท่ีมีอยู่  และใชก้ล
ยุทธ์การเติบโตในการพฒันาสินคา้ของบริษัท2) กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ ไดแ้ก่ กลยุทธ์การวางแผนการตลาด โดยการ
ความแตกต่างและความหลากหลายของกิมจิ และคิดคน้ผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีแตกต่างจากเดิมเพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กบัลูกคา้
มากกว่าเดิม และ 3) กลยุทธ์ระดับหน้าท่ี ได้แก่ การพฒันาการตลาด การรักษาลูกคา้เดิม การเจาะตลาดใหม่ การ
โฆษณาสินคา้ เพ่ิมการจดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายและราคาสินคา้ เพ่ือให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดง่้ายข้ึน 

 

ABSTRACT 
This independent study is entitled “Strategies to Boost Sales of Seoul Won Foods Co., Ltd." The objective 

of this independent study was to investigate the business environment and the causes and problems of decreased sales 
in order to determine strategies and guidelines for boosting sales to the company. The methodology of this study was 
conducted by collecting primary data and secondary data. Primary data were collected from the interview of 
executives and marketing heads, its business partners and distributing questionnaires. Secondary data were collected 
from related data and research, theories and concepts of PEST, SWOT Analysis, TOWS Matrix, consumer behavior 
theory and strategic management. The results of data collection showed that the cause of decreased sales was because 
of the emergence of its competitors with selling capacity and better marketing and price competition. However, when 
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taste and standard of Kimchi products were considered, the company still had customer loyalty. The researcher 
selected the growth strategy to promote and develop the organization while retaining g existing customer bases and 
using growth strategy to develop its own products, including marketing planning strategies with differentiation and 
diversity of Kimchi and inventing other products that are distinct from existing ones in order to add more alternatives 
to customers. In addition, functional-level strategies were applied to develop the market, retain the existing customer 
base, penetrating new ones, advertising products in order to add sales promotion and price strategies to stimulate 
customer purchase decision.  
Keywords: consumer behavior, strategic management, organization, advertising products 
 
1. บทน า 

บริษทั โซลวอนฟู้ดส์ จ  ากดั ไดด้  าเนินธุรกิจโรงงานผลิตและแปรรูปอาหารแบบคา้ส่ง โดยมีผลิตภณัฑแ์ละ
สินคา้เพียงอย่างเดียวคือ กิมจิ ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยจาก ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) และผา่นการตรวจวิเคราะห์จากส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร (สคอ), ไม่ใส่วตัถุกนัเสีย
และผงชูรส กิมจิจึงมีคุณภาพท่ีดีและปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภค และในปัจจุบนับริษทัโซลวอนฟู้ดส์ จ  ากดั ผลิตและส่งออก
กิมจิให้กบับริษทัคู่คา้และลูกคา้รายย่อยมากกว่า 1,000 กิโลกรัม กลุ่มลูกคา้หลกั คือ บริษทัผลิตและจดัส่งอาหารแปร
รูป ดงัน้ี 1.บริษทัไดอะเมอร์แชนไดส์ จ  ากดั มีสัดส่วนการซ้ือขายสินคา้ 60% 2.บริษทั โอเพน็-ไดน่ิง เอ๊กซ์เทน็ด ์(ไทย
แลนด)์ จ  ากดั มีสัดส่วนในการซ้ือขายสินคา้ 15%  3.บริษทั แอดฟู้ด โซลลูชัน่ส์ จ  ากดั มีสัดส่วนในการซ้ือสินคา้ 10%  
4. บริษทั อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จ  ากดั มีสัดส่วนในการซ้ือสินคา้ 7% และ 5.บริษทั นิชิฮาระโชคะอิ จ  ากดั มีสัดส่วน
ในการซ้ือสินคา้ 5% บริษทั โซลวอนฟู้ดส์ จ  ากดั มีแผนในการขยายช่องทางการตลาดใหม่ๆ ในอนาคต เช่น กลุ่ม
ผูบ้ริโภคทัว่ไป แต่ยงัขาดขอ้มูลตลาดทางดา้นน้ีผลส ารวจแนวโน้มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปไทยโดย
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ปี 2561 พบว่า จากกลุ่มตวัอย่าง 1,219 ตวัอย่าง มีอุตสาหกรรมอาหารมากกว่า 77.51% 
แสดงให้เห็นว่าธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารเป็นท่ีธุรกิจท่ีมีการด าเนินการค่อนขา้งสูง และมีสัดส่วนการคา้ขายและส่ง
สินคา้ภายในประเทศไทยประมาณ 95.72% ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการแข่งขนัทางธุรกิจประเภทเดียวกนัท่ีค่อนขา้งสูง  

บริษทั โซลวอนฟู้ดส์ จ  ากดั ประสบปัญหายอดขายลดลงลดลงในปี 2561 เม่ือเทียบกบัยอดขายในปี 2559 
และ ปี 2560 (แสดงดงัภาพท่ี 1) 

 

 

รูปท่ี 1 แสดงรายไดข้อง บริษทั โซลวอนฟู้ดส์ จ  ากดั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2561 
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เม่ือพิจารณาขอ้มูลรายงานยอดขาย ในปี 2561 ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม พบว่า ยอดขายในเดือนเมษายน
ไดล้ดลงเร่ือยๆ เม่ือเทียบกบัเดือนมกราคมและกุมภาพนัธ์ โดยพบว่า ยอดขายเร่ิมต ่าลงตั้งแต่เดือนมีนาคม ยอดขาย
รวมทั้งเดือน 312,000 บาท และยอดขายไดต้ ่าลงอยา่งต่อเน่ือง จนถึงเดือนตุลาคมท่ีมียอดขายเพียง185,241 บาท(แสดง
ดงัตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1 แสดงยอดขายในแต่ละเดือน ปี พ.ศ.2561 

 
 
โดยสาเหตุอาจเกิดจากสภาพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปหรือความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนไป ขอ้มูลท่ี

กล่าวมาขา้งตน้สามารถแบ่งปัญหาท่ีเกิดและส่งผลกระทบต่อบริษทัเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 
ผลกระทบระยะสั้ น รายไดจ้ากการขายสินคา้ลดลงส่งผลให้เกิดปัญหางบการเงินของบริษัท และบริษัท

สูญเสียลูกคา้ 
ผลกระทบระยะกลาง เกิดปัญหาในการหมุนเวียนเงินท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ 
ผลกระทบระยะยาว บริษทัจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขนัสินค้ากับบริษัทคู่แข่ง ซ่ึงมีผลกระทบ

โดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจและการอยูร่อดของกิจการได ้
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1.  เพ่ือศึกษาหาสาเหตุและปัญหาท่ีท าให้ยอดขายลดลง 
 2.  เพ่ือก าหนดกลยทุธ์และแนวทางในการเพ่ิมยอดขายแก่บริษทั 

 
3. การด าเนินการวจิัย 

การศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ยขอ้มูล 2 ส่วนคือ ขอ้มูลปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติยภูมิ  
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและการประเมินคู่แข่งขนั ใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์  อุตสาหกรรม 

Five Force Model มาวิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี อ านาจการต่อรองของลูกคา้ (Customers) มีน้อย เพราะ มีผูผ้ลิตหลายเจา้ท่ี
ขายกิมจิในราคาท่ีต ่ากว่าบริษทัโซลวอนฟู้ดส์ มาก แต่คุณภาพของสินคา้ รวมถึงมาตฐาน และความปลอดภยัต่างๆ ท่ี
ไดรั้บการรับรองจากสถาบนัท่ีถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายไดก้  าหนดไว้ รวมถึงรสชาติท่ีถูกปาก จึงท าให้บริษทัคู่คา้ยอมท่ี
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จะจ่ายเงินมากกว่าเพ่ือให้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพ  สินค้าทดแทน (Substitutes) สินค้าค้าในการทดแทนกิมจิสามารถ
เกิดข้ึนไดง่้าย เพราะกิมจิมีวิธีการท าท่ีง่ายและไม่ซบัซอ้น การเขา้มาแข่งขนัในอุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัใหม่ๆ (New 
Entrances) อยู่ในระดบัปานกลาง เพราะเน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีผูแ้ข่งขนัรายใหม่สามารถเขา้มาไดง่้าย เน่ืองจากการท า
กิมจิ ใชต้น้ทุนในการผลิตท่ีไม่สูงมากนัก รวมถึงวิธีการท ท่ีค่อนขา้งง่าย  วตัถุดิบหาซ้ือไดง่้าย แต่การท าให้รสชาติ
อร่อยและถูกปากนั้น ค่อนขา้งยากเพราะตอ้งอาศยั ประสบการณ์และความเช่ียวชาญต่างๆ เพราะตอ้งรู้และเขา้ใจถึง
รสชาติของกิมจิในแต่ละประเทศ รวมถึงการถูกยอมรับและความไดรั้บความเช่ือจากบริษัท ว่าเป็นกิมจิท่ีดีและมี
คุณภาพ อ านาจการต่อรองของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (Supplier Power) อ านาจการต่อรองธุรกิจของผูจ้ดัหาวตัถุดิบในธุรกิจกิ
มจิอยูใ่นระดบัปานกลาง เพราะวตัถุดิบ หลกัท่ีใชใ้นการท ากิมจิ คือ ผกักาดขา้ว ผูผ้ลิตไม่สามารถปลูกเองได ้และราคา
ในตลาดของ ผกักาดขาว จะมีข้ึนและลงในเกือบทุกๆเดือน เป็นปัจจัยหลักท่ีบริษัทไม่สามารถควบคุมได้เอง แต่
เคร่ืองปรุงและส่วนผสมต่างๆบริษทัสามารถน าเขา้จากประเทศเกาหลีไดเ้อง ซ่ึงมีราคาท่ี ค่อนขา้งถูก และราคาไม่ผนั
ผวน สภาวะแข่งขนัในอุตสาหกรรม (Industry Rivalry) สภาวะการแข่งขนัในธุรกิจเดียวกนัของกิมจิ มีการแข่งขนัท่ี
สูง เน่ืองจากคู่แข่งท่ีมีจุดแข็งและมี ศกัยภาพทางธุรกิจท่ีมากกว่า ทั้งในเร่ืองของช่ือเสียง และเงินทุนส ารองท่ีมีมากกว่า 
ท  าให้ความ รุนแรงในการแข่งขนัอุตสาหกรรมกิมจิค่อนขา้งสูง 

 การวิเคราะห์ภาพแวดลอ้มภายนอกด้วย PEST วิเคราะห์ปัจจยัดา้นการเมือง จากปัญหาความไม่สงบใน
ประเทศไทยท่ีมีอยูต่่อเน่ือง รวมถึงความขดัแยง้ต่างๆ ท าให้ ประชาชนจึงเกิดความกลวัในฐานทางการเงินของรัฐบาล
มากข้ึน ประชาชนจึงเร่ิมมีความ ระมดัระวงัในการใชเ้งินเพ่ิมข้ึน วิเคราะห์ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ผลจากการเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองอยูบ่่อยคร้ังส่งผลให้ทางลบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆเช่น กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเท่ียวต่าง ๆ 
วิเคราะห์ปัจจัยด้านสังคม และวัฒนะธรรม  จากกระแสความนิยมอาหารเกาหลีและกิมจิในละคร แดจังกึม ท่ี
ออกอากาศเผยแพร่ใน ประเทศไทย ในปี พ.ศ.2548 ท าให้เกิดกระแสความนิยม และความชอบในการรับประทาน  
อาหารเกาหลีกบัคนไทยเป็นอย่างมาก และกิมจิก็ไดเ้ป็นท่ีรู้จกักบัมากข้ึน และประชาชนก็นิยม รับประทานกิมจิเพ่ิม
มากข้ึน ท าให้ธุรกิจอาหารเกาหลีประสบความเร็จเป็นอย่างมาก และเม่ือยุค  สมยัท่ีเปล่ียนไป กระแสความนิยมเร่ิม
นอ้ยลง รวมถึงไดรั้บอิทธิพลจากประเทศตะวนัตกเพ่ิมข้ึน ท าให้ความชอบ และความตอ้งการของประชนเปล่ียนแปลง
ไป วิเคราะห์ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี ในปัจจุบนัมีความกา้วหน้าทางเทคโนโลยค่ีอนขา้งมาก ท าให้ประชาชนสามารถ
เขา้ถึงสินคา้ ต่างๆไดม้ากข้ึน เกิดตวัเลือกมากมาย ผูป้ระกอบกิจการคา้กิมจิส่วนมาก จะท าการตลาด ออนไลน์ การโป
รโมทผา่นทางโซเชลต่างๆ ท าให้ประชาชนมีตวัเลือก และตดัสินใจซ้ือสินคา้ ไดม้ากข้ึน 

การวิจยัเร่ือง กลยทุธ์ในการเพ่ิมยอดขาย บริษทั โซลวอนฟู้ดส์ จ  ากดั เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูล
โดยการสัมภาษณ์จากผูบ้ริหารและฝ่ายการตลาดบริษัท โซลวอนฟู้ดส์ และบริษัทคู่ค้าของบริษัท โซลวอนฟู้ดส์ 
จ  านวนทั้งหมด 7 ท่าน เพ่ือศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการด าเนินงานขององคก์รและปัจจยัการเลือกซ้ือกิมจิของบริษทัคู่คา้ 
และเชิงปริมาณคุณภาพ เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามกบัผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือกิมจิและใชบ้ริการร้านอาหารท่ีซ้ือกิมจิจาก
บริษทั โซลวอนฟู้ดส์ จ  ากดั ณ ตึก Korean Town สุขุมวิท 21 จ านวน 100 คน การวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม เป็น
การวิเคราะห์ในดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัต่างๆท่ีลูกคา้ตดัสินใจซ้ือสินคา้ น ามาใชใ้นการวาง
แผนการขยายตลาดของบริษทัในอนาคต และผลการศึกษาท่ีไดจ้ากข้อมูลทั้ง 2 ส่วน จึงน ามาวิเคราะห์เพ่ือคน้หา
สาเหตุและปัญหาท่ีท าให้ยอดขายลดลงและน ามาซ่ึงการก าหนดกลยุทธ์และแนวทางในการเพ่ิมยอดขายแก่บริษทั การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ของข้อความท่ีจดบนัทึกจากการ
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สัมภาษณ์เพ่ือค้นหาแบบแผน (Pattern) ประเด็นหลัก (Theme) รวมทั้ งแก่นสาระ (Core Consistency) และแก่น
ความหมาย (Core Meaning) ในปรากฏการณ์ท่ีศึกษา (อมาวสี อัมพนัศิริรัตน, 2557) และการวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
แบบสอบถาม  ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแบบมาตราส่วน Rating Scales และใชท้ฤษฎีการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขนั
ในอุตสาหกรรม (Five Force Model Analysis) ทฤษฎีและแนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไป (PEST) การ
วิเคราะห์สภาวะแวดลอ้ม (SWOT Analysis) การวิเคราะห์ TOWS Matrix ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบ้ริโภค Strategic 
Management การจดัการเชิงกลยทุธ์ 
 
4. ผลการวจิัย 

ผลการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารและฝ่ายการตลาดบริษทั โซลวอนฟู้ดส์ และบริษทัคู่คา้ของบริษทั โซลวอนฟู้ดส์ 
โดยใชแ้นวคิดการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรม (Five Force Model Analysis) การวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อม (SWOT Analysis) TOWS Matrix  การจัดการเชิงกลยุทธ์ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพ่ือศึกษาปัญหา
เก่ียวกบัการด าเนินงานขององคก์ร น ามาซ่ึงคน้หาสาเหตุและปัญหาท่ีท าให้ยอดขายลดลง ก่อนน าไปซ่ึงการก าหนดกล
ยทุธ์แนวทางแกไ้ขปัญหาให้กบับริษทั 

 
สรุปบทสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและฝ่ายการตลาดของบริษทั โซลวอนฟู้ดส์ จ  ากดั 
ปัจจยัใดท่ีบริษทัคู่คา้เลือกซ้ือกิมจิจากบริษทัของท่านส่ิงท่ีท าให้ลูกคา้ตดัสินใจสั่งซ้ือกิมจิ คือรสชาติความ

อร่อยท่ีไม่เหมือนใคร กิมจิท่ีบริษทัมีรสชาติออกไปทางเปร้ียวและหวาน จะถูกใจคนไทยค่อนขา้งมาก เพราะส่วน
ใหญ่กิมจิตามทอ้งตลาดในประเทศไทย มีรสชาติท่ีค่อนขา้งเค็ม จึงเป็นไปไดย้ากส าหรับการทานเป็นเคร่ืองเคียงเล่นๆ 
หรือการน าไปปรุงต่อ รวมถึงมาตฐานความปลอดภยัต่างๆของกิมจิท่ีมีอยู ่เช่น มาตฐาน อย. สคอ และรวมไปถึงการ
ไม่ใส่วตัถุกนัเสียและผงชูรสลงไปในกิมจิ ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบคือ ยอดขายท่ีลดลงจากปีท่ีแลว้ค่อนขา้งมากปัญหา 
เช่นจากลูกคา้ท่ีเคยสั่งกิมจิ อาทิตยล์ะ 500 กิโลกรัม ตอนน้ีสั่งแค่ 200-300 กิโลกรัมต่ออาทิตยเ์ท่านั้นปัจจยัท่ีคิดว่าเป็น
ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญัท่ีสุดในการท าธุรกิจน้ีคือ โดยการตดัราคาสินคา้จากบริษทัอ่ืนท่ีน ามาเสนอให้กบัลูกคา้
ดว้ยราคาท่ีต ่ากว่ากนัเกือบคร่ึง และราคาของผกักาดขาวท่ีผนัผวนอยู่ตลอดเวล บริษทัมีการวางเป้าหมายในอนาคต
ของบริษทัในเร่ืองยอดขายท่ีบริษทัเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ อาจมีแนวโนม้ท่ีจะเปิดร้านอาหารเกาหลีหรืออาจท าแค่ Food Truck 
เพ่ือขายอาหารเกาหลีและถือว่าเป็นการโปรโมทกิมจิของตวัเองไปในตวั 

 
สรุปบทสัมภาษณ์หัวหนา้ฝ่ายการตลาดของบริษทัคู่คา้ 5 บริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
1. บริษทัไดอะเมอร์แชนไดส์ จ ากดั  
ปัจจยัท่ีท  าให้เลือกกิมจิโซลวอนอย่างแรกคือความอร่อยของกิมจิ มีรสชาตท่ีกลมกล่อม ผกัไม่เละจนเกินไป 

สามารถน าไปปรุงอาหารต่อได ้รวมถึงมาตฐานต่างๆท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ และการให้เครดิตลูกคา้ และไม่มีการ
สั่งเพ่ิมจากบริษทัอ่ืน ในแต่ละคร้ังสั่ง 1 ตนัข้ึนไป ผลตอบรับจากการท่ีลูกคา้รับประทานกิมจิ ค่อนขา้งดีมากเพราะ
ลูกคา้ชอบและชมเกือบทุกโต๊ะว่าอร่อยและขอซ้ือกลบับา้นดว้ย 
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2. บริษทั โอเพน็-ไดน่ิง เอ๊กซ์เทน็ด ์(ไทยแลนด)์  
ปัจจยัใดเป็นปัจจยัส าคญัท่ีให้คุณเลือกกิมจิในบริษทั โซลวอนฟู้ดส์ จ  ากดั รสชาติท่ีอร่อยและถูกปากลูกคา้

ในร้านอาหาร เพราะทางร้านอาหารจะมีการเก็บขอ้มูลการสั่งออเดอร์อาหารของลูกคา้ในทุกๆวนั เม่ือเปรียบเทียบกบั
บริษทัอ่ืนๆท่ีเคยสั่ง พบว่า กิมจิของบริษทั โซลวอนฟู้ดส์ ลูกคา้จะสั่งออเดอร์มากกว่ากิมจิเจา้อ่ืนท่ีเคยผา่นมา 
นอกจากสั่งซ้ือสินคา้จากบริษทัโซลวอนฟู้ดส์แลว้ ท่านสั่งซ้ือสินคา้จากบริษทับริษทั ฟู้ดส์โปรเจคสยาม จ ากดั เพราะ
ไดร้าคาท่ีถูกค่อนขา้งมากถา้เปรียบกบัโซลวอนราคาจะห่างกนัเกือบคร่ึง ในแต่ละคร้ังสั่งซ้ือกิมจิประมาณ 500-600 
กิโลกรัมต่อ/สัปดาห์และจากการสังเกตพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีรับประทานกิมจิพบว่า ลูกค้าจะสั่งเป็นเคร่ืองเคียง 
โต๊ะนึงไม่ต ่ากว่า 3 ถว้ย 
 

3. บริษทัแอดฟู้ด โซลลูชัน่ส์ จ  ากดั  
ปัจจยัใดเป็นปัจจยัส าคญัท่ีให้คุณเลือกกิมจิในบริษทั โซลวอนฟู้ดส์ จ  ากดัรสชาติของกิมจิท่ีอร่อย รวมถึง

ความสะอาดและการให้เครดิตลูกคา้นอกจากสั่งซ้ือสินคา้จากบริษทัโซลวอนฟู้ดส์ แลว้ยงัมีการสั่งซ้ือกิมจิจากบริษทั 
ฟูดส์โปรเจคสยาม จ ากดัการออเดอร์สินคา้ในแต่ละคร้ังจะท าการสั่งซ้ือเป็นเดือน ตกเดือนละ 700-800 กิโลกรัม 

 
4. บริษทั อินโนฟู้ด(ไทยแลนด)์ จ  ากดั  
ปัจจยัใดเป็นปัจจยัส าคญัท่ีให้คุณเลือกกิมจิในบริษัท โซลวอนฟู้ดส์ จ  ากดั  การให้เครดิตกบัลูกคา้ 30 วนั

รสชาติท่ีอร่อย และลูกคา้ชมอยา่งต่อเน่ือง       
นอกจากสั่งซ้ือสินคา้จากบริษทัโซลวอนฟู้ดส์แลว้ ไม่ไดส้ั่งซ้ือกิมจิจากบริษทัใดเลยเพราะกลวัรสชาติท่ี

แตกต่างกนัออกไปและสั่งออเดอร์แบบอาทิตยล์ะคร้ัง คร้ังนึงประมาน 100-300 กิโลกรัมแลว้แต่ความตอ้งการของแต่
ละสาขา  

 
5.  บริษทั นิชิฮาระโชคะอิ จ  ากดั  
ปัจจยัใดเป็นปัจจยัส าคญัท่ีให้คุณเลือกกิมจิในบริษทั โซลวอนฟู้ดส์ จ  ากดั รสชาติของกิมจิท่ีอร่อยรสชาติท่ี

ถูกปากลูกคา้ มาตฐานต่างๆท่ีมีรวมถึงการให้เครดิตลูกคา้นอกจากสั่งซ้ือสินคา้จากบริษทัโซลวอนฟู้ดส์แลว้ ไดมี้การ
สั่งซ้ือสินคา้จาก บริษทัฟูดส์โปรเจคสยาม จ ากดั เพราะให้ราคาท่ีถูกกว่าเกือบครึงของบริษทั โซลวอนฟู้ดส์  และท า
การสั่งซ้ือสินคา้กิมจิโซลวอนในแต่ละคร้ังอาทิตยล์ะประมาน 100-200 กิโลกรัม 

ปัญหาใดบา้งท่ีพบเจอกบัสินคา้คร้ังบรรจุภณัฑไ์ม่มีความหนาแน่นเพียงพอ ก็ท  าให้เกิดกล่ินข้ึนบา้ง 
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์พบว่า บริษทัมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แสดงดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดง SWOT ของบริษทั โซลวอนฟูดส์ จ  ากดั 
Strengths (จุดแขง็) 
S1 กิมจิได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภยัคุณภาพทางลูกคา้
มัน่ใจในคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภยัจาก องค์การอาหารและ
ยา (อย.) และผ่านการตรวจวิเคราะห์จากส านักคุณภาพและความ
ปลอดภยัอาการ หรือ สคอ. ลูกคา้จึงมีความมัน่ใจในคุณภาพของกิมจิ 
S2 กิมจิส่วนใหญ่ในท้องตลาดมักจะใส่วัตถุกันเสีย เพื่อยับยั้ งการ
เจริญเติบโตหรือท าลายจุลินทรีย์ที่จะท าให้อาหารเน่าเสียและช่วยยืด
อายุการเก็บรักษาอาหาร ท าให้อาหารเน่าเสียชา้ลง และผูผ้ลิตสามารถ
ควบคุมสินคา้ได ้ ซ่ึงการไม่ใส่วตัถุกนัเสียลงในกิมจินั้น ท าให้ลูกคา้ช่ือ
ชอบเป็นอย่างมาก 
S3 กิมจิโซลวอนไม่ใส่ผงชูรส ซ่ึงเป็นขอ้แตกต่างอีกขอ้นึง ของบริษทั
โซลวอน และผูเ้ผลิตกิมจิรายอื่น 
S4 การเลือกกาดขาวที่เป็นวตัถุดิบหลักการของการท ากิมจิ ฝ่ายซ้ือ
สินคา้จะตอ้งเป็นผูท้ี่ไปซ้ือสินคา้ดว้ยตวัเอง และตรวจสอบคุณภาพของ
ผกัดว้ยตวัเอง เพื่อให้ไดผ้กัที่ดี สด และไดผ้กัในอายุตอ้งการในการผลติ
กิมจิ ซ่ึงเป็นเหตุผลที่ท  าให้กิมจิของบริษทัอร่อย 

Weakness (จุดอ่อน) 
W1 บริษทัเป็นที่รู้จกัค่อนขา้งน้อย เพราะเป็นบริษทัที่พึ่ง
เปิดใหม่ ในระยะเวลาเพียงไม่ถึง 3 ปี ถา้เทียบกับบริษัท
รายอื่นที่มีช่ือเสียงมากกวา่ 
W2 กิมจิเป็นอาหารแปรรูปที่เลียนแบบไดค้่อนขา้งง่าย มี
วธีิการท าที่ง่ายและไม่ซบัซอ้น วตัถุดิบที่ใชส้ามารถหาซ้ือ
ไดโ้ดยทัว่ไป และเป็นอาหารที่สามรถน าไปเป็นเคร่ืองปรุง 
ในการท าอาหารได ้เช่น ซุปกิมจิ ขา้วผดัหมูกิมจิ ซ่ึงลูกคา้
สามารถเติมและปรุงรสชาติไดเ้องตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ 
W3 พนักงานในองค์กรมีความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานต่างๆค่อนข้างน้อย  เพราะเป็นธุรกิจใน
ครอบครัว การท างานจึงไม่ระบุหน้าที่และต าแหน่งที่ควร
จะปฏิบัติได้อย่างชัดเจน เพราะทุกคนและทุกฝ่ายต้อง
สามารถท างานแทนกนัได ้พนักงานจึงขาดความเช่ียวชาญ
ในต าแหน่งงานของตนเอง 
W4 คลงัสินคา้ที่ใชใ้นการเก็บกิมจิ มีพื้นที่ที่ค่อนขา้งแคบ 
ไม่เพียงพอต่อการเก็บกิมจิ ท าให้ต้องมีการควบคุมการ
ผลิตสินคา้ และในบางคร้ังตอ้งผลิตสินคา้วนัต่อวนัเพื่อให้
ส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ได ้

Opportunities (โอกาส) 
O1 ความตอ้งการในการรับประทานกิมจิของลูกคา้ยงัคงมีอยู่ต่อเน่ือง 
O2 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท  าให้เกิดช่องทางใหม่ๆในการ
โปรโมทและขานสินคา้มากขึ้น 
O3 การจัดกิจกรรมการอบรมกิจการ SME จากรัฐบาล ที่ช่วยสร้าง
ความรู้และความเขา้ใจในการท างานของพนักงานเพิ่มมากขึ้น 
O4 กระแสและความนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ท าให้เกิดค่านิยม
และความชอบในการรับประทานกิมจิเพิ่มมากขึ้น 

Threats (อุปสรรค) 
T1 ราคาผกักาดขาวที่มีความผนัแปรอยู่ตลอดเวลา 
T2 การเมืองที่ไม่แน่นอน ท าให้เศรษฐกิจมีการชะลอตัว
มากขึ้น 
T3 การเขา้มาใหม่ของคู่แข่งขนัรายอื่นที่มีจุดแขง็มากกวา่ 

 

ผลจากแบบสอบถาม โดยใชแ้นวคิดพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพ่ือศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีลูกคา้ตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการขยายตลาดกลุ่มใหม่ของบริษัทในอนาคต ในด้าน ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.00 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
39.0 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายตุ  ่ากว่า 30 ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 30.0 เป็นนักเรียนนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 42.00 ศึกษา
อยู่ในระดบัชั้นปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.0 และมีรายไดต่้อเดือนจ านวน 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.0 
แสดงผลจากการตอบแบบสอบถามใน ในดา้นขอ้มูลพฤติกรรมในการเลือกซ้ือกิมจิ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือ
กิมจิสด คิดเป็นร้อยละ 84.0 ส่วนใหญ่เลือกรสชาติท่ีอร่อยถูกปาก คิดเป็นร้อยละ 84.0 และซ้ือท่ีห้างสรรพสินคา้ คิด
เป็นร้อยละ 84.0 โดยเฉล่ียแลว้ซ้ือกิมจิมากกว่า 4 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ56.0 และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
มากท่ีสุดคือ ดารา/เซเลบริต้ี คิดเป็นร้อยละ 44.0 และลูกเลือก ซ้ือกิมจิ Bibigo มากท่ีสุดและในดา้นขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผล
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ต่อการเลือกซ้ือกิมจิ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดในเร่ือง ของรสชาติของกิมจิ ความสด ความ
สะอาดของกิมจิ ความหลากหลายของขนาด ไปจนถึงมาตรฐานการรับรองคุณภาพ ความเหมาะสมในเร่ืองของราคา
และปริมาณท่ีเหมาะสม รวมไปถึงการลดราคาของกิมจิ ในขณะท่ี กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจน้อยและนอ้ย
ท่ีสุดในเร่ืองของ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ณ จุดขาย การจดัให้ทดลองชิม และการสลบักบัการซ้ือกิมจิกบัยี่ห้อ
เดิมๆซ ้ าๆหรือซ้ือตามความสะดวก รวมไปถึงการเลือกซ้ือกิมจิท่ีมีคุณภาพมากกว่า ถึงแมย้ี่ห้ออ่ืนจะลดราคาก็ตาม 
และให้ความพึงพอใจในเร่ืองของ ช่ือเสียงของบริษัท ความหลากหลายของราคา ช่องทางการเลือกซ้ือกิมจิ การ
โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผ่ทางช่องทางต่างๆท่ีหลากหลาย เช่น หนังสือพิมพ ์หรือนิตยสาร รวมไปจนถึงการจดั
โปรโมชัน่ส่วนลดกิมจิให้กบัลูกคา้นอ้ยท่ีสุด (แสดงดงัตารางท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลจากการตอบแบบสอบถามใน ส่วนท่ี 4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกิมจิ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือกิมจิ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

13.ช่ือเสียงของบริษทัผูจ้ดัจ  าหน่ายกิมจิ 1.08 .273 น้อยที่สุด 
14.หน้าตาและสีสันของกิมจิ 2.83 1.083 ปานกลาง 
 15.รสชาติของกิมจิ 4.66 .590 มากที่สุด 
16.ความสด และความสะอาดของกิมจิ 4.42 1.046 มากที่สุด 
17.กิมจิมีให้เลือกซ้ือหลากหลายขนาด / ปริมาณ 4.66 .592 มากที่สุด 
18.การไดรั้บมาตรฐานการรับรองคุณภาพอาหาร 4.90 .577 มากที่สุด 
19.ประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบริโภคกิมจิ 3.25 .821 ปานกลาง 
20.ราคากิมจิมีความเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.92 .273 มากที่สุด 
21.ราคากิมจิมีความเหมาะสมกบัปริมาณ 4.88 .409 มากที่สุด 
22.กิมจิมีให้เลือกซ้ือหลากหลายราคา 1.33 .551 น้อยที่สุด 
23.กิมจิมีให้เลือกซ้ือหลากหลาย ช่องทาง เช่น ออนไลน์ ร้านสะดวกซ้ือ 1.06 .239 น้อยที่สุด 
24.การเลอืกซ้ือกิมจิ มีความสะดวกสบาย หาซ้ือไดง้่าย 2.63 1.440 ปานกลาง 
25.มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์กิมจิ -ผา่นช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น 
ส่ือส่ิงพิมพห์รือนิตยสาร  

1.77 1.262 น้อยที่สุด 

26.มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์กิมจิ ณ แหล่งซ้ือ หรือ ณ จุดขาย 1.92 1.542 น้อย 
27.มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์กิมจิผา่นช่องทางออนไลน์ เช่น 
อินเตอร์เน็ต และ โซเซ่ียลมีเดีย 

2.86 1.864 ปานกลาง 

28.มีการจดัโปรโมชัน่ เช่น ส่วนลดกิมจิให้แก่ลูกคา้กิมจิ 1.08 .273 น้อยที่สุด 
29.มีการจดัให้ทดลองชิมกิมจิ ณ แหล่งซ้ือ หรือ ณ จุดขาย 2.21 1.591 น้อย 
30.ท่านมกัเลือกซ้ือกิมจิยี่ห้อเดิมๆ 3.18 1.690 ปานกลาง 
31.ท่านเลือกซ้ือกิมจิยี่ห้อเดิมๆ เป็นประจ า แต่ก็ซ้ือยี่ห้ออื่นบา้ง สลบักนัใน
บางคร้ัง 

2.57 1.622 น้อย 

32.ท่านมีรูปแบบการซ้ือที่ไม่แน่นอน ท่านเลือกซ้ือกิมจิตามความสะดวก 
ไม่จ ากดัยี่ห้อใดๆ 

1.91 1.525 น้อย 

33.หากตราสินคา้ยี่หอ้ใดลดราคา ท่านจะซ้ือกิมจิยี่ห้อนั้นทนัท ี 4.26 1.4461 มากที่สุด 
34.หากตราสินคา้ยี่ห้อใดลดราคา ท่านจะไม่สนใจ ท่านจะซ้ือเลือกกิมจิ
เฉพาะที่คุณภาพเท่านั้น 

2.56 1.321 น้อย 
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การก าหนดทางเลือกกลยทุธ ์(Strategic Implementation) 
 แนวทางในการใช้แก้ไขปัญหาจากการวิเคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ โดยใชข้อ้มูลจากการ

สัมภาษณ์ และแบบสอบถาม วิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน ามาใชแ้กไ้ขปัญหาของ
กิจการ สามารถก าหนดได ้3 แนวทางดงัต่อไปน้ี 

แนวทางเลือกท่ี 1 ระดบัองค์กร Product Development โดยใชก้ลยุทธ์การพฒันาผลิตภณัฑ์ดว้ยการเพ่ิมการ
ผลิตสินคา้ใหม่เพ่ิมข้ึน คือ กิมจิแตงกวา และกิมจิหัวไชเทา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลจากการสัมภาษณ์บริษทัคู่คา้ ท่ีตอ้งการ
ให้บริษทั โซลวอนฟู้ดส์ มีสินคา้ท่ีหลากหลายเพ่ิมข้ึนมากกว่าเดิม รวมถึงสอดลอ้งจากแบบสอบถามลูกค้าทัไ่ปท่ี
ตอ้งการให้มีสินคา้หลากหลายมากกว่าเดิม  

แนวทางเลือกท่ี 2 ระดับธุรกิจ กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง Differentiation ให้ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่มี
ทางเลือกและมีความหลากหลายในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมากข้ึนและแตกต่างจากเดิม คู่คา้ส่วนใหญ่มีความตอ้งการให้
บริษทั โซลวอนฟู้ดส์ มีขนาดของสินคา้ท่ีหลากหลายมากกว่าเดิม กลุ่มลูกคา้ใหม่ตอ้งการให้สินคา้กิมจิมีขนาดของ
สินคา้ท่ีหลากหลายมากกว่าเดิม โดยขนาดใหม่ของกิมจิคือ 2,000 กรัม และ 200 กรัม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลจากการ
วิเคราะห์แบบสอบถาม ลูกคา้ให้ความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองของความหลากหลายของปริมาณและขนาดสินคา้ 

แนวทางเลือกท่ี 3 ระดบัหนา้ท่ี แนวทางเลือกท่ี 3 ระดบัหนา้ท่ี กลยทุธ์ดา้นการตลาดMarketing Strategy ผล
การศึกษาและการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและบริษทัคู่คา้ท าให้ทราบไดว้่ายอดขายท่ีลดลงเกิด
จากการแข่งขันในธุรกิจเดียวกันจากคู่แข่ง และการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก ประกอบกับผลจากการ
ค านวณหา Rating Scale โดยการก าหนดระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบั พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัมากใน
เร่ืองของรสชาติ และราคา รวมถึงมาตฐานต่าง ๆของกิมจิประกอบกบับทสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร และการวิเคราะห์จุดแข็ง
ของบริษท้ ท าให้ทราบไดแ้น่ชดัว่าจุดแข็งของกิมจิ คือ รสชาติความอร่อยและมาตฐานท่ีมีอยู่ จึงจดัท ากลยุทธ์ดา้น
การตลาดโดยการจดัโปรโมชัน่การลดราคา และการจา้งดาราเซเลบริต้ีเพ่ือเป็นพรีเซนเตอร์ให้กบักิมจิ เพ่ือดึงดูดความ
สนใจของลูกให้มากข้ึนกว่าเดิม และเพ่ือให้ลูกคา้สามารถตดัสินใจซ้ือไดง่้ายท าให้เกิดการยอมรับจากลูกคา้ การออก
บูทแสดงสินคา้ในงาน THAIFEX เพ่ือน าเสนอสินคา้และแสดงสินคา้เพ่ือเป็นการเพ่ิมและสร้างโอกาศทางธุรกิจและ
หาช่องทางในการตลาดและการหา Partner ในธุรกิจอาหาร เพ่ือเป็นการสร้างโอกาส และช่วยขยายตลาดให้ดียิง่ข้ึน 
และหาช่องทางจดัหาช่องทางการจดัจ าหน่ายใหม่ จากเดิมกิมจิจะขายปลีกเพียงแค่ในร้านซุปเปอร์มาเก็ตเฉพาะท่ีตึก 
คอเรียทาวน์ เท่านั้น การหาช่องทางการจดัจ าหน่ายใหม่ คือ การน ากิมจิไปวางขายในร้านสะดวกซ้ือ ท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป็น
ชาวต่างชาติ เช่น Foodland , UFM Fuji Super, Villa Market , Gourmet Market , Dom Don Donki เพ่ือเป็นการสร้าง
ฐานลูกคา้ใหม่ แต่ยงัคงรักษาฐานลูกคา้เดิมท่ีมีอยูโ่ดยการให้ ส่วนลดกบัลูกคา้ และมีการแถมสินคา้ให้ลูกคา้เพ่ิมข้ึน 

มากกว่าเดิม และดว้ยพนักงานในบริษัทยงัมีความรู้และความเขา้ใจน้อยส าหรับการปฏิบติังานต่าง ๆใน
หนา้ท่ีของตนเอง บริษทัจึงตอ้งส่งเสริมให้พนกังานมีความรู้และความเขา้ใจในงานของตนเองให้มากข้ึน โดยการให้
พนักงานและผูป้ฎิบติังานในฝ่ายๆต่างๆได้ศึกษาขอ้มูลและความรู้ต่างๆนอกสถานท่ี เช่น การจัดอบรมด้านการ
บริหารงานดา้นการตลาด การจดัอบรมดา้นความปลอดภยัในเร่ืองของอาหาร 
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การตดัสินใจเลือกแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
  ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเกณฑ์ในการให้น ้ าหนักความส าคญัปัจจยัท่ีใชใ้นการเลือกแนวทางการแกไ้ขปัญหา โดย
การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารบริษทั โซลวอนฟู้ดส์ จ  ากดั จากการวิเคราะห์ผลจากการถ่วงน ้ าหนักตามเกณฑ์พิจารณา เพ่ือ
เลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับกิจการ ท าการพิจรณาโดย ผูบ้ริหาร บริษทั โซลวอนฟู้ดส์ จ  ากดั ผลคะแนนสูงสุด
คือ แนวทางเลือกท่ี 3 ระดบัหน้าท่ี กลยุทธ์ดา้นการตลาดMarketing Strategy โดยมีคะแนนท่ี 8.5 แนวทางเลือกท่ี 2 
ระดับธุรกิจ กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง Differentiation มีคะแนนท่ี 8.35 และแนวทางเลือกท่ี 1 ระดับองค์กร  
กลยทุธ์การเติบโตดว้ยการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ Product Development มีคะแนนท่ี 8.15 ตามล าดบั (แสดงดงัตารางท่ี 
4) 
 
ตารางท่ี 4 เกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

 
ผลจากจากการวิเคราะห์การถ่วงน ้าหนกัตามเกณฑพิ์จารณา เพ่ือเลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับกิจการ 

โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารบริษัท โซลวอนฟู้ดส์ จ  ากัด จึงได้มีการจัดท า Action Plane เพ่ือใช้ในการช้ีน าการ
ด าเนินงานตามกลยทุธ์ท่ีตั้งไว ้และเพ่ือเป็นการก าหนดช่วงเวลาและแผนการด าเนินงานทั้งหมด แสดงดงัตารางท่ี 5 
 
5. การอภปิรายผล 
      การศึกษาปัจจยัท่ีท  าให้ยอดขายลดลงของ บริษทั โซลวอนฟู้ดส์ จ  ากดั โดยการศึกษาขอ้มูลจากการวิเคราะห์การ
ประเมินสถานการณ์ต่างๆ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสของบริษทั รวมถึงการสัมภาษณ์และการเก็บขอ้มูล
จากการแจกแบบสอบถาม ท าให้ทราบได้ว่า สาเหตุท่ีท าให้ยอดขายของกิมจิลดลง เกิดจากบริษัทมีคู่แข่งท่ีมี
ความสามารถในการขายสินคา้ และการท าตลาดท่ีดีกว่ารวมถึงการแข่งขนัในเร่ืองของราคาจากคู่แข่งท่ีขายกิมจิให้กบั

 
 

เกณฑ์การพิจารณา 

 
 

ถ่วง
น ้าหนัก 

 

แนวทางเลือกที่ 1 ระดับ
องค์กร กลยุทธ์การเติบโต
ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ใหม่Product 
Development 

แนวทางเลือกที่ 2 ระดับ
ธุรกิจ กลยุทธ์สร้าง
ความแตกต่าง 

Differentiation 
 

แนวทางเลือกที่ 3 ระดับ
หน้าที่ กลยุทธ์ด้าน
การตลาดMarketing 

Strategy 

คะแนน รวม คะแนน รวม คะแนน รวม 
1.สามารถไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้
จริง 

0.25 9.5 2.3 9.5 2.3 9 2.25 

2.มีแนวโน้มที่จะท าให้ยอดขาย
เพิ่มขึ้น 

0.25 8.5 2.1 9.5 2.3 9 2.25 

3.เพิ่มความสามารถในการแข่งขนักบั
คู่แข่งได ้

0.20 9 1.6 8 1.6 9 1.8 

4.เพิ่มฐานลูกคา้ใหม่ไดม้ากขึ้น 0.10 8 0.7 9.5 0.95 9 0.9 
5.ท าให้ลูกคา้รู้จกัแบรนดม์ากขึ้น 0.10 7.5 0.65 7 0.7 9 0.9 
6.ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 0.10 8 0.8 5 0.5 4 0.4 
ผลรวม 1.00  8.15  8.35  8.5 
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ลูกคา้ในราคาท่ีต ่ากว่า แต่ดว้ยรสชาติรวมถึงมาตฐานต่างๆท่ีกิมจิมีอยู ่ ยงัคงสามารถท าให้ลูกคา้เกิดความจงรักภกัดีต่อ
บริษัทอยู่ได้ และตลาดยงัคงมีความต้องการกิมจิอยู่อย่างต่อเน่ือง ผู ้วิจัยจึงได้เลือกกลยุทธ์การเติบโตในการช่วย
ส่งเสริมและพฒันาองค์กร โดยการรักษาฐานลูกคา้เดิมท่ีมีอยู่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรทิพย ์ทวีพงษ(2560) 
และใชก้ลยทุธ์การเติบโตในการพฒันาสินคา้ของตวัเอง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมถวิล พลแสน และ ดร.ธีระ 
ฤทธิรอด(2557) และใชก้ลยทุธ์การวางแผนการตลาดโดยการใชว้ิธีสร้างความแตกต่างและความหลากหลายของกิมจิ
และคิดคน้ผลิตภณัฑ์อ่ืนท่ีแตกต่างจากเดิมเพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กบัลูกคา้มากกว่าเดิมซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ 
ณชิวรรณ มูลสวสัด์ิ และธีระวฒัน์ จนัทึก ท่ีใชก้ลยุทธ์สร้างความหลากหลายของสินคา้ในการวางแผนการตลาดเผือ่
ให้ลูกคา้ไดมี้ตวัเลือกในการซ้ือสินคา้มากข้ึน และใชก้ลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี ในการพฒันาการตลาด การรักษาลูกคา้เดิม 
การเจาะตลาดใหม่ การโฆษณาสินคา้ เพ่ิมการจดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายและราคาสินคา้ เพ่ือให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ไดง่้ายข้ึน และน าสินคา้วางขายในตลาดใหม่ รวมถึงใชก้ลยทุธ์น้ีในการวางแผนการปฎิบติัหนา้ท่ีของแต่ละฝ่าย
อย่างชัดเจน การจัดงานประชาสัมพนัธ์ การโฆษณากิมจิซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ กนิษฐ์กานต์ พรหมราษร
(2556)และงานวิจยัของ วิริยา บุญมาเลิศ และบุญยาภร ภู่ทอง(2560)  
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษา เร่ือง “กลยุทธ์เพ่ิมยอดขาย บริษทั โซลวอนฟู้ดส์ จ  ากดั” มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาสาเหตุและ
ปัญหาท่ีท าให้ยอดขายลดลง เพ่ือก าหนดกลยุทธ์และแนวทางในการเพ่ิมยอดขายแก่บริษทั ผลการเก็บขอ้มูลท าให้
ทราบไดว้่าสาเหตุท่ีท าให้ยอดขายลดลงเกิดจากบริษทัมีคู่แข่งท่ีมีความสามารถในการขายสินคา้ และการท าตลาดท่ี
ดีกว่ารวมถึงการแข่งขนัในเร่ืองของราคา แต่ดว้ยรสชาติรวมถึงมาตฐานต่างๆท่ีกิมจิมีอยู ่ ยงัคงสามารถท าให้ลูกคา้เกิด
ความจงรักภกัดีต่อบริษทัอยูไ่ด ้ผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกกลยทุธ์การเติบโตในการช่วยส่งเสริมและพฒันาองคก์ร โดยการรักษา
ฐานลูกคา้เดิมท่ีมีอยู่และใชก้ลยุทธ์การเติบโตในการพฒันาสินคา้ของตวัเองรวมถึงใชก้ลยุทธ์การวางแผนการตลาด
โดยการใชว้ิธีสร้างความแตกต่างและความหลากหลายของกิมจิและคิดคน้ผลิตภณัฑ์อ่ืนท่ีแตกต่างจากเดิมเพ่ือเพ่ิม
ทางเลือกให้กบัลูกคา้มากกว่าเดิม และใชก้ลยุทธ์ระดบัหน้าท่ี ในการพฒันาการตลาด การรักษาลูกคา้เดิม การเจาะ
ตลาดใหม่ การโฆษณาสินคา้ เพ่ิมการจดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายและราคาสินคา้ เพ่ือให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือสินคา้ได้
ง่ายข้ึน   

ข้อเสนอแนะส าหรับธุรกิจ ธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัท่ีสูงและสามารถเลียนแบบกันไดง่้าย 
ดงันั้นการมีความรู้และความเขา้ใจถึงสาเหตุและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน จึงมีความส าคญัการด าเนินงานของธุรกิจ และ
การก าหนดยทุธ์และแนวทางท่ีเหมาะสมกบับริษทั จะช่วยให้บริษทัสามารถด าเนินงานกิจการไปไดต้รงตามเป้าหมาย
ของตวัเอง และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขนัไดดี้ ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ัง
ต่อไป  

1. ควรมีการเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติมจากกลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือตรวจผลการศึกษาว่ามีความสอดคลอ้ง
หรือแตกต่างกนัอยา่งไร  

2. ควรมีการท าการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งวางแผนท ากลยุทธ์ การวางแผนทางการตลาด 
และควรติดตามผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
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การศึกษาปัจจัยทางทัศนคติด้านคุณค่าเชิงสุนทรียรส (Hedonic value) และคุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ 
(Utilitarian value) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเก้าอีส้ านักงานของผู้บริโภค 

The study of attitude factors in aesthetic Hedonic value And the Utilitarian value that affects 
decisions buy consumer office chairs 

นงนภัส ว่องไว1 

1หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพมหานคร, E-mail: lovemeloveyou99@hotmail.com 

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาค้นควา้ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์การศึกษาปัจจยัทางทศันคติด้านคุณค่าเชิงสุนทรียรส(Hedonic 

value) และคุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ (Utilitarian value) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเกา้อ้ีส านกังานของผูบ้ริโภค โดย
ศึกษาทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณค่าเชิงสุนทรียรส (Hedonic value) ด้านคุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ (Utilitarian 
value) และดา้นพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือ จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวข้อง มาสร้าง
กรอบแนวคิดในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ซ่ึงขอบเขตการศึกษาจากประชากรกลุ่มตวัอย่างประชากร 
จ านวน 200 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยสถิติเชิง
พรรณาและสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของตัวแปร และวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ท่ีมีความ
น่าเช่ือถือสูงเท่ากบั 0.83 ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาพบว่า ผลทดสอบสมมุติฐานหลกั แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัทางทศันคติ
ดา้นคุณค่าเชิงสุนทรียรส (Hedonic value) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเกา้อ้ีส านกังานของผูบ้ริโภค  
ค าส าคญั: : คุณค่าเชิงสุนทรียรส (Hedonic value),ดา้นคุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ (Utilitarian value),ดา้นพฤติกรรมใน
การตดัสินใจซ้ือ,เกา้อ้ีส านกังาน 

 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to study the attitude factors of the Hedonic value and the Utilitarian value 

that affect the decision to buy the office chair of the consumer By studying all 3 aspects Namely the value of the 
Hedonic value, the Utilitarian value and the purchasing behavior From the conceptual review Various theories and 
research related To create a conceptual framework for studying the relationship between variables Which the scope 
of study from the sample population of 200 people in Bangkok, aged 21 years and over, using questionnaires as a 
tool to collect data With descriptive statistics and inferential statistics in analyzing the relationship of variables a nd 
analyze the reliability with a high reliability of 0.83. The results of the study showed that Mostly female Age between 
31-40 years, Bachelor's degree Occupation of private company employees, average monthly income is around 20,001-
30,000 baht, the main hypothesis test show that The attitude factor for the Hedonic value affects the decision to buy 
the office chair of the consumer In one direction, the significant significance 0.05 accepts the hypothesis. 
Keywords: Hedonic value, Utilitarian value, Buying decision, Office chair 
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1. บทน า 
ส่ิงอ  านวยความสะดวกสบายในการด ารงชีวิตของมนุษยถื์อเป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิ่ง เฟอร์นิเจอร์จึงถือไดว้่าเป็น

ส่ิงท่ีทุกคนนั้นตอ้งการท่ีจะใชส้อย โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ท่ีเป็นเกา้อ้ีส านักงานนั้นเป็นสินคา้ท่ีส าคญัอย่างยิง่ส าหรับ
การใชชี้วิตประจ าวนัในการท างานเพราะดว้ยเกา้อ้ีส านักงานไดมี้ความสัมพนัธ์ต่อการท างานของมนุษยทุ์กอิริยาบถ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากมนุษยส่์วนใหญ่ตอ้งนัง่ท  างานอยา่งนอ้ยวนัละ 8 ชัว่โมงต่อวนั หรือมากกว่านั้นและผูป้ระกอบการส่วน
ใหญ่จึงไดใ้ห้ความส าคญักบัดีไซน์ หรือรูปลกัษณ์ ท่ีแปลกใหม่ เพ่ือดึงดูดความน่าสนใจให้กบัท่ีท างาน ยงัสะทอ้นถึง
แนวคิด แรงบนัดาลใจ รสนิยมของผูใ้ช ้และยงัรวมไปถึงช่วยสร้างบรรยากาศในการท างานของพนกังานไดเ้ป็นอย่าง
ดีอีกด้วย เฟอร์นิเจอร์ท่ีเป็นเกา้อ้ีส านักงานจึงมีบทบาทท่ีส าคญัส าหรับสถานประกอบธุรกิจต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ประกอบดว้ยสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการปรับตวัเพ่ิมมากข้ึน ฉะนั้นความจ าเป็นท่ีตอ้งการซ้ือเพ่ือใชส้อยส้ินคา้
ประเภทน้ีจึงเพ่ิมข้ึนตามล าดบั 
 จากการรายงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนั้นไดเ้ผยถึงแนวโน้มทางการตลาดของเฟอร์นิเจอร์
ซ่ึงรวมไปถึงเกา้อ้ีส านกังานในประเทศไทยธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และเกา้อ้ีส านกังานนบัเป็นตลาดใหญ่ท่ีมีมูลค่ารวมกว่าปี
ละ 80,000 ลา้นบาท โดยเฉพาะการส่งออกสามารถท ารายไดเ้ขา้ประเทศไทยกว่า 30,000 ลา้นบาท คาดว่าธุรกิจจะ
ขยายตวัเพ่ิมข้ึนมีปัจจยัมาจากโครงการอสังหาริมทรัพยต่์างๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีแนวโน้ม
ความตอ้งการสินคา้เฟอร์นิเจอร์เกา้อ้ีส านักงานอย่างต่อเน่ืองและช้ินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนในตลาดอาเซียนซ่ึงจะส่งผลดีต่อ
ผูผ้ลิตและผูส่้งออกเฟอร์นิเจอร์ไทย ซ่ึงสามารถตอบโจทยข์องผูบ้ริโภคได้ ซ่ึงเป็นท่ีรู้และได้รับการยอมรับจาก
ต่างประเทศ โดยสามารถประมาณการณ์มูลค่า ส่งออกปีน้ีเติบโตข้ึน ในส่วนอตัราคงท่ี 3-4 % และศูนยว์ิจยักสิกรไทย
ไดป้ระเมินว่า  เฟอร์นิเจอร์ และเกา้อ้ีส านกังานจะเป็นสินคา้กลุ่มใหม่ท่ีจะไดรั้บความนิยมเพ่ิมยิง่ข้ึน อีกทั้งในปัจจุบนั
น้ีสถานประกอบธุรกิจต่างๆ ไดใ้ห้ความส าคญัและใส่ใจต่อการเลือกซ้ือสินคา้เกา้อ้ีส านกังานท่ีใชว้สัดุท่ีดีมีคุณภาพต่อ
สุขภาพมากยิง่ข้ึนอีกดว้ย 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเกา้อ้ีส านกังานของผูบ้ริโภค
เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและดา้นคุณค่าเชิงสุนทรียรส (Hedonic value) และคุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ 
(Utilitarian value) ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเก้าอ้ีส านักงานของผูบ้ริโภค เพ่ือให้ผูท่ี้ด  าเนินธุรกิจเก่ียวกับเก้าอ้ี
ส านักงานสามารถน าผลการศึกษาท่ีได้น้ีน าไปปรับใช้และพัฒนาต่อยอดในด้านของกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและเกิดเป็นความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาระดับทัศนคติทางด้านคุณค่าเชิงสุนทรียรส (Hedonic value) และคุณค่า เชิงอรรถ

ประโยชน์ (Utilitarian value) ของผูบ้ริโภค 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือเกา้อ้ีส านกังานตามความตอ้งการผูบ้ริโภค 
3. การศึกษาปัจจยัทางดา้นทศันคติดา้นคุณค่าเชิงสุนทรียรส (Hedonic value) และคุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ 

(Utilitarian value) ของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซ้ือเกา้อ้ีส านกังานของผูบ้ริโภค 
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  กรอบความคดิ 
   ตวัแปรตน้  (Independent Variables)                       ตวัแปรตาม (DependentVariables)  

 
 
3. การด าเนินการวจิัย 

ประชากรส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี คือเพศชาย และเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต่ 21 ปี ข้ึนไป 
พนักงานออฟฟิต เจา้หน้าท่ี บุคคลากรของภาครัฐและเอกชน จ านวน 4 เขตดว้ยกนั ไดแ้ก่ เขตบางแค มีประชากร 
จ านวน 193,002 คน เขตลาดพร้าว มีประชากร 120,394 เขตบางกะปิ มีประชากร จ านวน 147,800 คน และเขตบาง
บอน มีจ านวนประชากร 107,188 คน รวมทั้งส้ิน 568,384 คน โดย (http://stat.dopa.go.th) การเลือกทั้ง 4 เขต น ามา
เป็นกลุ่มตวัอย่างน้ีโดยค านึงถึงความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและมีกลุ่มประชากรท่ีมีจ  านวนเยอะ ประกอบ
กบัมีส านกังานและออฟฟิตค่อนขา้งมาก จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ีควรมีจ านวน 384 คน โดยอา้งอิงจาก
ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ตารางน้ีใช้ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร
เช่นเดียวกนั และก าหนดให้สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากรเท่ากบั 0.5 ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้
5% และระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
 

เง่ือนไข ค่าตามเง่ือนไข 

1) จ านวนค าถามเก่ียวกบัตวัแปรตน้ 16 ขอ้ 

2) จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง > 50 

3) จ านวนกลุ่มตวัอยา่งขั้นต ่าท่ีตอ้งใชใ้นการวิเคราะห์ 16 X 5 = 80 คน 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษางานวิจัยในคร้ังน้ีใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล โดยมีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ ซ่ึงแบบสอบถามน้ีไดถู้กสร้างข้ึนมาจากการส ารวจวรรณกรรม
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยแบ่งเคร่ืองมือออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี  1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และข้อมู ลทั่วไปของผู ้บริโภคผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีปัจจัยทางทัศนคติด้านคุณค่าเชิงสุนทรียรส (Hedonic value) และคุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ 
(Utilitarian value) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเกา้อ้ีส านักงาน จ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, ระดบัการศึกษา, อาชีพ, 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

คุณค่าเชิงสุนทรียรส (Hedonic value) 

คุณค่าเชิงสุนทรียรส (Hedonic value) 

พฤตกิรรมในการตดัสินใจซ้ือเก้าอีส้ านักงาน 
        1. การตระหนกัถึงความตอ้งการ 
        2.การเสาะแสวงหาข่าวสาร 
        3.การประเมินทางเลือก 
        4.การตดัสินใจซ้ือ 
 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sEzJNTLV0spOttLPyU9OLMnMz9MvLgHSxSWZyYk58UWp6UAhq4L8gtIcsCwA8weIfzkAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjSscmfg4jfAhVJbysKHcygAHwQ6BMoADAeegQIBRAQ
https://www.google.co.th/search?sa=X&hl=th&authuser=0&biw=1280&bih=657&q=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCkusMjS0spOttLPyU9OLMnMz9MvLgHSxSWZyYk58UWp6UAhq4L8gtIcsCwAoyfrvjkAAAA&ved=2ahUKEwjYwsTyhIjfAhXUTX0KHX3CCUAQ6BMoADAQegQICxAY
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ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัดา้นคุณค่าเชิงสุนทรียรส (Hedonic value) 
และคุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ (Utilitarian value) แบบสอบถามมีจ านวนทั้งส้ิน 16 ขอ้ โดยทุกค าถามใชก้ารวดัแบบ
อนัตรภาค (Interval Scale) โดยใช ้Likert Scale และมีการให้คะแนน ดงัน้ี คะแนน 5  = เห็นดว้ยอยา่งยิง่   
คะแนน 4  = เห็นดว้ย , คะแนน 3  = เฉยๆ ,คะแนน 2  = ไม่เห็นดว้ย ,คะแนน 1  = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับดา้นพฤติกรรมในการตัดสินใจในการซ้ือเก้าอ้ี
ส านกังาน แบบสอบถามมีจ านวนทั้งส้ิน 10 ขอ้ โดยทุกค าถามใชม้าตรการวดัแบบอนัตรภาค (Interval Scale) โดยใช ้
Likert Scale และมีเกณฑก์ารให้คะแนน ดงัน้ี ดงัน้ี คะแนน 5  = เห็นดว้ยอยา่งยิง่   
คะแนน 4  = เห็นดว้ย , คะแนน 3  = เฉยๆ ,คะแนน 2  = ไม่เห็นดว้ย ,คะแนน 1  = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ค่าสถิติท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลของงานวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดด้งัน้ี 
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดน้ าสถิติความถ่ี 

(Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ตวัแปร
ดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบไปดว้ยขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยวิเคราะห์ขอ้มูล
แบบการแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 

การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ผูศึ้กษาไดใ้ชส้ถิติเชิงอา้งอิงถึงประชากร โดย
ใชท้ฎษฎีความน่าจะเป็นในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ไดด้งัน้ี 
คือ ดา้นคุณค่าเชิงสุนทรียรส (Hedonic value) และคุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ (Utilitarian value) และตวัแปรตาม คือ 
ดา้นพฤติกรรมในการตดัสินใจในการซ้ือ โดยการน าสถิติการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียรส์สันมาใช ้
(Pearson Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณู (Multiple Linear Regression) 
 
4. ผลการวจิัย 

ด้านประชากรศาสตร์ : กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 66 และเป็นเพศ
ชาย จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34 มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี จ  านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมาคือ อาย ุ21-
30 ปี จ  านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 66 รองลงมาคือ 
ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน 
จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมาคือ อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 
31 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5  รองลงมาคือ รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 

ด้านคุณค่าเชิงสุนทรียรส (Hedonic value) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 8 ข้อ ดังนี ้
1.  ท  าให้รู้สึกผอ่นคลาย : ประชากรส่วนให้ความส าคญัเวลาท่ีนัง่เกา้อ้ีส านกังานท าให้รู้สึกผอ่นคลายอยู่ท่ี

ค่าเฉล่ีย 3.97 
2. ท าให้รู้สึกเกิดความภาคภูมิใจ : ประชากรส่วนให้ความส าคญัเวลาท่ีนั่งเกา้อ้ีส านักงานท าให้รู้สึกเกิด

ความภาคภูมิใจ อยูท่ี่ค่าเฉล่ีย 3.71 
3. ท าให้รู้สึกเกิดความเพลินเพลิน : ประชากรส่วนให้ความส าคญัเวลาท่ีนัง่เกา้อ้ีส านักงานท าให้รู้สึกเกิด

ความเพลินเพลิน อยูท่ี่ค่าเฉล่ีย 3.60 
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4. ท าให้รู้สึกเกิดความมุ่งมัน่ : ประชากรส่วนให้ความส าคญัเวลาท่ีนัง่เกา้อ้ีส านกังานท าให้รู้สึกเกิดความ
มุ่งมัน่ อยูท่ี่ค่าเฉล่ีย 3.75 

5. ท าให้รู้สึกมีประสบการณ์ในการท างาน : ประชากรส่วนให้ความส าคญัเวลาท่ีนัง่เกา้อ้ีส านักงานท าให้
รู้สึกมีประสบการณ์ในการท างาน อยูท่ี่ค่าเฉล่ีย 3.73 

6. ท าให้รู้สึกเกิดความประทบัใจ : ประชากรส่วนให้ความส าคญัเวลาท่ีนั่งเกา้อ้ีส านักงานท าให้รู้สึกเกิด
ความประทบัใจ อยูท่ี่ค่าเฉล่ีย 3.31 

7. ท าให้รู้สึกมีแรงบนัดาลใจ:ประชากรส่วนให้ความส าคัญเวลาท่ีนั่งเกา้อ้ีส านักงานท าให้รู้สึกมีแรง
บนัดาลใจ อยูท่ี่ค่าเฉล่ีย 3.38 

8. ท าให้รู้สึกสะทอ้นความเป็นตวัตน้ของคุณไดดี้ :ประชากรส่วนให้ความส าคญัเวลาท่ีนัง่เกา้อ้ีส านักงาน
ท าให้รู้สึกสะทอ้นความเป็นตวัตน้ของคุณไดดี้ อยูท่ี่ค่าเฉล่ีย 3.32 

 
ด้านคุณค่าทีไ่ด้รับด้านเชิงอรรถประโยชน์ (Utilitarian value) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 8 ข้อ ดังนี ้
1. สามารถนัง่ไดน้าน และไม่เกิดอาการปวดหลงั : ประชากรส่วนให้ความส าคญักบัเกา้อ้ีส านักงานท าให้

สามารถนัง่ไดน้าน และไม่เกิดอาการปวดหลงั อยูท่ี่ค่าเฉล่ีย 3.97 
2. สามารถนั่งไดน้าน และไม่เกิดอาการปวดคอ : ประชากรส่วนให้ความส าคญักบัเกา้อ้ีส านักงานท าให้

สามารถนัง่ไดน้าน และไม่เกิดอาการปวดคอ อยูท่ี่ค่าเฉล่ีย 3.98 
3. สามารถนัง่ไดน้าน และไม่เกิดอาการเม่ือยลา้ : ประชากรส่วนให้ความส าคญักบัเกา้อ้ีส านกังานสามารถ

นัง่ไดน้าน และไม่เกิดอาการเม่ือยลา้ อยูท่ี่ค่าเฉล่ีย  3.94 
4. สามารถนัง่ไดน้าน และไม่เกิดอาการปวดสะโพก : ประชากรส่วนให้ความส าคญักบัเกา้อ้ีส านกังานท า

ให้สามารถนัง่ไดน้าน และไม่เกิดอาการปวดสะโพก อยูท่ี่ค่าเฉล่ีย 3.98 
5. สามารถยืดหยุ่นและปรับสรีระร่างกายไดต้ามความตอ้งการ :  ประชากรส่วนให้ความส าคญักบัเกา้อ้ี

ส านกังานท าให้สามารถยดืหยุน่และปรับสรีระร่างกายไดต้ามความตอ้งการ อยูท่ี่ค่าเฉล่ีย 3.33 
6. สามารถจดัวางเขา้กนัพ้ืนท่ีใชส้อยไดอ้ยา่งเหมาะสม : ประชากรส่วนให้ความส าคญักบัเกา้อ้ีส านักงาน

สามารถจดัวางเขา้กนัพ้ืนท่ีใชส้อยไดอ้ยา่งเหมาะสม อยูท่ี่ค่าเฉล่ีย 3.21 
7. สามารถปรับระดบัสูง-ต ่า ไดเ้ป็นอยา่งดีและท าไดง่้าย : ประชากรส่วนให้ความส าคญักบัเกา้อ้ีส านกังาน

สามารถปรับระดบัสูง-ต ่า ไดเ้ป็นอยา่งดีและท าไดง่้าย อยูท่ี่ค่าเฉล่ีย 3.63 
8. สามารถนั่งท  างานได้อย่างสะดวกสบาย : ประชากรส่วนให้ความส าคัญกับเก้าอ้ีส านักงานท าให้

สามารถนัง่ท  างานไดอ้ยา่งสะดวกสบาย อยูท่ี่ค่าเฉล่ีย 3.64 
 
ด้านพฤตกิรรมในการตดัสินใจในการซ้ือเก้าอีส้ านักงาน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 10 ข้อ ดงันี ้
ประชากรส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือเกา้อ้ีส านกังานผลิตโดยใชว้สัดุท่ีดีมีคุณภาพ เช่ือถือได ้มี

ค่าเฉล่ีย 4.20 รองลงมาคือ เกา้อ้ีส านักงานผลิตไดอ้ย่างมีมาตรฐาน มีค่าเฉล่ีย 4.19  รองลงมาคือ เกา้อ้ีส านักงานมีใบ
รับประกนัคุณภาพ มีค่าเฉล่ีย 4.12 เกา้อ้ีส านกังานมีความคงทนแข็งแรงขณะใชง้าน มีค่าเฉล่ีย 3.83 รองลงมาคือ เกา้อ้ี
ส านักงานแบรนด์หรือยี่ห้อตราสินค้าท่ีคุ ้นเคย/ช่ืนชอบ มีค่าเฉล่ีย  3.63 รองลงมาคือ เก้าอ้ีส านักงานมีคุณภาพท่ี
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เหมาะสมกบัราคา มีค่าเฉล่ีย 3.61 รองลงมาคือ  เกา้อ้ีส านักงานสามารถเปล่ียนคืนไดเ้ม่ือมีการช ารุด มีค่าเฉล่ีย 3.31 
รองลงมาคือ  เกา้อ้ีส านกังานมีดีไซน์สวยงาม แตกต่าง โดดเด่น ไม่ซ ้ าใคร มีค่าเฉล่ีย 3.25 ตามล าดบั 

   
ตารางท่ี 1  ค่า Model Summary 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเกา้ส านักงานของผูบ้ริโภค (การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดย
ใช ้Multiple Regression Analysis)   

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .086a .007 -.008 .477 
a. Predictors: (Constant) ,ดา้นพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือ,ดา้นคุณค่าเชิงสุนทรียรส (Hedonic value), ดา้นคุณค่า

เชิงอรรถประโยชน์ (Utilitarian value) 
 
 สรุปการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรต้นและต้นแปรตามด้วย Multiple Regression Analysis 
สมการถดถอยท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ คือ 

- มีความสามารในการพยากรณ์ตวัแปรตามท่ีระดบันยัส าคญัเท่ากบั .000 
- มีความสามารถในการอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม (adjust R2) เท่ากบั -.008 
- มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ (SEE) เท่ากบั 0.477 

 
ตารางท่ี 2   แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตัวแปรด้านพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือ ด้วยสถิติค่า 
Correlation หรือ ค่าสหสัมพนัธ์ 

ปัจจัยทางด้านทศันคต ิ
ดา้นพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือ 

 Mean  Std. Sig. ค่า Pearson Correlation 
ดา้นคุณค่าเชิงสุนทรียรส (Hedonic 
value) 

3.59 .455 .000 .326 

คุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ 
(Utilitarian value) 

4.00 .875 .000 .032 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปร พบว่า ด้านเชิงสุนทรียรส (Hedonic 

value) และดา้นเชิงอรรถประโยชน์ (Utilitarian value) มีความสัมพนัธ์กับดา้นพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงมี
นยัส าคญัทางสติถิท่ีระดบั 0.01   
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ตารางท่ี 3  ความแปรปรวน (ANOVA) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์การถดถอยพหุคูณ ของคุณค่าของผลิตภณัฑ ์ทั้ง 2 
ดา้น ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเกา้อ้ีส านกังานของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
     ANOVA 

a. Dependent Variable: ดา้นการตดัสินใจซ้ือเกา้อ้ีส านกังาน 
b. ดา้นคุณค่าเชิงสุนทรียรส (Hedonic value) และคุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ (Utilitarian value) 
 

ตารางท่ี 4   Coefficient (การวเิคราะห์ความสมัพนัธโ์ดยใช ้Multiple Regression Analysis) 
       Coefficients 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 2.358 .217  10.874 .000 
ดา้นคุณค่าเชิงสุนทรียรส 
(Hedonic value) 

.161 .059 .207 2.742 .007 

คุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ 
(Utilitarian value) 

.203 .059 .259 3.420 .001 

a. Dependent Variable: ดา้นคุณค่าท่ีไดรั้บพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือ 
 

สรุปการวิเคราะห์การพยากรปัจจัยท่ีใช้ในการพยากรณ์พฤติกรรมการซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน Multiple 
Regression Analysis สมการถดถอยท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ คือ 

- ด้านคุณค่าเชิงสุนทรียรส (Hedonic value) มีค่า Beta = 0.207 โดยมีค่า Sig. = 0.007แตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมการถดถอยปัจจยัท่ีใชใ้นการพยากรณ์พฤติกรรมการซ้ือเกา้อ้ีส านักงานของผูบ้ริโภค (สมการเส้นตรง) 
เขียนไดด้งัน้ี 

Y’ = 2.358 + 0.161X1 + 0.203X2  
 

โดยท่ี Y’ = การซ้ือเกา้อ้ีส านกังาน 
X1 = ดา้นคุณค่าเชิงสุนทรียรส (Hedonic value) 
X2 = คุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ (Utilitarian value) 

 

Model Sum of Squares df Mean 
Square 

F Sig 

การถดถอย (Regression) 
ความคาดเคล่ือน (Residual) 

3.56 
64.944 

7 
177 

2.085 
.367 

52.407 0.000 
 

Total 68.504 184    
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5. การอภปิรายผล 

ทศันคติดา้นคุณค่าเชิงสุนทรียรส (Hedonic value) และคุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ (Utilitarian value) ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซ้ือเก้าอ้ีส านักงานของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคได้ให้ความส าคญัดา้นคุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ (Utilitarian value) ในการเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีดีมี
ประโยชน์และใชง้านมากท่ีสุดของตนเองมากยิง่ข้ึนซ้ึงสอดคลอ้งกบั Hanzaee and Khonsari (2011) ไดศึ้กษาไดคุ้ณค่า
เชิงอรรถประโยชน์ คือคุณประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจริงและมีความเป็นรูปธรรม ไดมี้พ้ืนฐานมาจากการตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ริโภค ในการท่ีจะตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์) และด้านคุณค่าเชิงสุนทรียรส (Hedonic value) อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากผูบ้ริโภคท างานอยูบ่นโต๊ะท างานวนั 7-8 ชัว่โมงต่อวนั ซ่ึงเป็นเวลานานนั้น 
ผลิตภณัฑ์ก็ตอ้งท าให้เกิดความสะดวกทั้งทากายและทางใจ ซ้ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดกุลนันทน์ ศรีพงษ์พนัธุ์ (2557)  
บทบาทของผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นประโยชน์ ใช้สอยและผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นความเพลิดเพลินทางด้านอารมณ์  ด้านการ
ตดัสินใจซ้ือนั้นสอดคลอ้งกบัแนวคิด ธวชัชยั ฝากมิตร (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีผลต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไมข้อง
ผูบ้ริโภคหมู่บา้นมา้ อ  าเภอเมืองล าพูน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไมข้อง
ผูบ้ริโภค  

ดงันั้น ทศันคตินั้นสามารถบ่งบอกถึงพฤติกรรมและการตดัสินใจของผูบ้ริโภคต่อสินคา้และบริการนั้นๆ ได ้
และทศันคติออกเป็นเชิงบวก (Positive Attitude) จะก่อให้เกิดผลในการปฏิบติัไปในเชิงบวก และทศันคติไปในเชิงลบ 
(Negative Attitude) จะสามารถก่อให้เกิดผลในการปฏิบติัในเชิงลบ เราจะสามารถเห็นไดว้่าการสร้างทศันคติท่ีดีนั้น
ย่อมก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีตามมาดว้ยเช่นกนั ตวัอย่างเช่น ถา้ผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อบริษทัว่าเป็นผูผ้ลิตสินคา้เกา้อ้ี
ส านักงานท่ีตระหนกัถึงในเร่ืองดา้นคุณค่าเชิงสุนทรียรส (Hedonic value) และคุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ (Utilitarian 
value) ดงันั้นผูบ้ริโภคท่ีตระหนกั ดา้นคุณค่าเชิงสุนทรียรส (Hedonic value) และคุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ (Utilitarian 
value) ก็ย่อมตดัสินใจซ้ือสินคา้จากบริษทันั้นๆไดง่้ายข้ึน ในทางตรงกนัขา้ม หากผูบ้ริโภคเกิดทศันคติไปในทางลบ
แลว้จะส่งผลต่อพฤติกรรมไดอ้ยา่งทนัที อาจตดัสินใจท่ีจะไม่ซ้ือผลิตภณัฑ ์จากบริษทันั้นๆ ดงันั้นบริษทัจะตอ้งรักษา
ภาพลกัษณ์ มาตรฐานของผลิตภณัฑ์ท่ีให้ดีท่ีสุดในสายตาของผูบ้ริโภคเสมอ เพราะถา้ผูบ้ริโภคเกิดทศันคติท่ีไม่ดีข้ึน
แลว้นั้นจะไม่สามารถแกไ้ขกลบัมาให้ผูบ้ริโภครู้สึกดี ความไวว้างใจ ความเช่ือมัน่ไดอี้ก 
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกทราบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่หลายคนใช้ชีวิตท่ีต่ืนข้ึนมานั่งอยู่บนเก้าอ้ีท่ีหน้าคอมพิวเตอร์ 
ดงันั้นควรใชเ้วลาสักครู่เพ่ือพิจารณาผลกระทบท่ีเกา้อ้ีส านักงานมีต่อผลผลิตและสุขภาพของเรา เก้าอีส้ านักงานตาม
หลักสรีระศาสตร์คือการลงทุนท่ีดีในสุขภาพและประสิทธิภาพของคุณในท่ีท างานหรือในส านักงานท่ีบา้นของ
คุณ การเลือกใช้เกา้อ้ีปรับระดบัไดดี้ส าหรับออฟฟิศเป็นแนวคิดท่ีชาญฉลาดหากตอ้งใช้เวลาอยู่ท่ีโต๊ะท างานเป็น
จ านวนมาก  ดงันั้นเกา้อ้ีท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการเฉพาะตวัของผูบ้ริโภคแต่ละคน 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการลดลงของรายได ้และศึกษาแนวทางการ

เพ่ิมรายไดข้องโรงงานเยบ็ผา้จุฑาเจิดพนัธ์ การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 10 คน ดงัน้ี ผูบ้ริหาร ลูกคา้ในโรงงานและคู่แข่งขนัของโรงงานเย็บผา้ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก เก่ียวกบัสาเหตุของปัญหาท่ีท าให้รายไดข้องโรงงานเยบ็ผา้ลดลงและกระบวนการจดัการของโรงงาน
เยบ็ผา้ โดยใชท้ฤษฎี ดงัต่อไปน้ี ใชท้ฤษฎี Benchmarking มาเปรียบเทียบคู่แข่งขนัภายในธุรกิจประเภทเดียวกนั และ 
SWOT Analysis มาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของโรงงานเยบ็ผา้ เพ่ือน ามาวิเคราะห์เป็นแนวทาง
ในการเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัโรงงานเยบ็ผา้  

ผลการวิจยัพบว่าจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในโรงงานเยบ็ผา้โดยใชแ้ผนผงักา้งปลา ปัญหาท่ีรายได้
ของโรงงานเยบ็ผา้ลดลง ประกอบดว้ย 1) ดา้นบุคลากร เกิดจากปัญหาจ านวนพนกังานในโรงงานไม่เพียงพอ และเกิด
การท างานผดิพลาดในการท างานจากการท่ีพนกังานขาดความเช่ียวชาญเก่ียวกบัผา้กีฬา 2) ดา้นเคร่ืองจกัร เกิดจากไม่มี
การน าเอาเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นระบบการท างาน รูปแบบสินคา้มีความหลากหลายและมีรายละเอียดในการออกแบบ
มาก 3) วสัดุอุปกรณ์ เกิดจากวตัถุดิบไม่มีประสิทธิภาพ มีการรอวตัถุดิบก่อนการท างาน รวมถึงความสูญเสียจากความ
ผดิพลาดในการผลิต โดยสามารถน ามาเสนอแนวทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาได ้ 3 แนวทางไดแ้ก่ แนวทางเลือกท่ี 1 
แกไ้ขปัญหาดา้นการบริหารจดัการโรงงานเย็บผา้ แนวทางเลือกท่ี 2 ปรับปรุงการให้บริการของโรงงานเยบ็ผา้ และ
แนวทางเลือกท่ี 3 ปรับปรุงคุณภาพในการผลิตสินคา้   
ค าส าคญั: แผนผงักา้งปลา, การเพ่ิมรายได,้ Benchmarking, SWOT Analysis  
 

ABSTRACT 
This study aims to analyses the causes of reduced income and increasing education of sewing 

JUTHAJERDPAAN factory revenue. This study is a qualitative research by collecting data from a sample of 10 
people count as follows: management executives, customers, and competitors in the factory's sewing factory. Tools 
used in this research is a in-depth interviews about the cause of the problem that makes your sewing factory revenue 
decrease and management process of sewing factory. By using the following theory. Using the Benchmarking theory 
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to compare competitors within the same industry and SWOT Analysis analyze strengths, weaknesses, opportunities, 
and obstacles of a sewing factory to be analysed as a guideline to increase revenue with sewing factories. 

The results showed that the analysis of the problem in the sewing factory using fishbone diagrams. The 
issue of sewing factory revenue declined 1) personnel problems caused by inadequate number of employees in the 
factory. And a malfunction in the work of the staff lack expertise on sports fabrics 2) machining. None of the 
technology to be used in the system. Its diverse forms and detailed design 3) raw materials caused by ineffective. 
Materials have to wait before the operation. Including losses from errors in manufacturing. By offering an alternative 
approach to the problem, including alternative approaches 3 1 Fix Management sewing factory. Option 2 provides 
guidelines for improving the sewing factory. And 3 alternatives to improve the quality of products.  
Keywords: Fishbone diagram, increasing revenue, Benchmarking, SWOT Analysis,  
 
บทน า 

การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วในปัจจุบนัส่งผลให้การแข่งขนัของอุตสาหกรรมเส้ือผา้ส าเร็จรูป ไดก้ลายมาเป็น
อุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ “ตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจท่ีชดัเจนสอดคลอ้งกบัภาคการ
ผลิตในหลายประเทศท่ีขยายตวัเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน” รวบรวมจาก CEIC Dataและก่อให้เกิดการจา้งงานจ านวน
มาก อุตสาหกรรมเส้ือผา้ไดรั้บความนิยมและมีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของผูค้นในปัจจุบนัเป็นอยา่งมากไม่ว่าจะเป็น
เส้ือผา้เด็ก เส้ือผา้วยัรุ่นนกัศึกษา เส้ือผา้วยัท างาน และเส้ือผา้แฟชัน่ต่างๆท่ีมีลกัษณะการตดัเยบ็ท่ีเรียบง่ายเขา้ถึงกลุ่ม
ลูกคา้ไดทุ้กระดบั ซ่ึงจะเห็นไดว้่าประเทศไทยมีแหล่งตลาดคา้ส่งเส้ือผา้เป็นจ านวนมาก เน่ืองมาจากกลุ่มผูค้นในยคุ
ปัจจุบนัให้ความส าคญักบัความสวยงามรูปลกัษณ์ภายนอกมากข้ึน ดงันั้นเส้ือผา้ท่ีสวมใส่ถือว่าเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั
เป็นอย่างยิ่งท่ีจะใชบ่้งบอกถึงรสนิยมและภาพลกัษณ์ของผูส้วมใส่ จึงท าให้ธุรกิจเติบโตไดม้ากเพราะมีตลาดคา้ส่ง
ขนาดใหญ่และกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่ใช่เพียงแต่ในประเทศเท่านั้น ตลาดในต่างประเทศเช่น ประเทศจีน ประเทศกมัพูชา 
ประเทศมาเลเซีย เป็นตน้ ท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคให้ความสนใจและมีความตอ้งการท่ีจะซ้ือเส้ือผา้ ซ่ึงเส้ือผา้ส าเร็จรูปท่ีมีการ
ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยก็ไดรั้บการยอมรับในหลายๆประเทศ เน่ืองดว้ยเส้ือผา้ท่ีผ่านการตดัเยบ็จากกรรมวิธี
การผลิตจากคนไทยมีคุณภาพท่ีดี งานละเอียดประณีต คุณสมบติัตรงตามความตอ้งการของลูกค้า จึงท าให้ธุรกิจ
เก่ียวกบัอุตสาหกรรมเส้ือผา้ส าเร็จรูปเป็นท่ีน่าสนใจกนัเป็นอย่างมากและเป็นโอกาสท่ีจะน ารายไดแ้ละเพ่ิมผลก าไร
อย่างมหาศาล เพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศไดข้บัเคล่ือนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน (ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย,์ 2561)  

เน่ืองมาจากอตัราการเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึนของอุตสาหกรรมผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปและสภาวะการแข่งขนัในตลาด
ท่ีรุนแรงมากข้ึน โรงงานเยบ็ผา้จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาการผลิตประเภทเส้ือกีฬาให้มากข้ึน เพ่ือให้สนองต่อความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคตามกระแสโลกยุคปัจจุบนัท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ โดยพฤติกรรมของพ่อคา้แม่คา้ในการเลือกใชบ้ริการ
ตดัเยบ็เส้ือผา้นั้น มีส่วนส าคญัต่อการก าหนดทิศทางของตลาด โรงงานจึงจ าเป็นตอ้งเพ่ิมรายไดใ้นอุตสาหกรรมเส้ือผา้
ส าเร็จรูปท่ามกลางสภาวะการแข่งขนัสูง รวมถึงการจดัการในการแกปั้ญหาความพึงพอใจท่ีลดลงในการให้บริการ
ลูกคา้ท่ีใชเ้วลานานมากข้ึน รายไดข้องโรงงานเย็บผา้ลดลงต้นทุนในการผลิตเพ่ิมข้ึน ท าให้ค่าใชจ่้ายในส่วนของ
ค่าเสียหายของสินคา้และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าแรงงาน ค่าไฟ ค่าดา้ย ค่าน ้ ามนัจกัร เป็นตน้ จากปัญหาขา้งตน้ หาก
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โรงงานเยบ็ผา้ไม่มีการด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงในดา้นการบริหารจดัการ จะส่งผลกระทบต่อรายไดท่ี้ลดลง ตน้ทุน
ของโรงงานเยบ็ผา้ท่ีสูงข้ึน และโรงงานเยบ็ผา้ไม่สามารถเติบโตได ้ เน่ืองจากถูกแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ลูกคา้มี
ความเช่ือถือนอ้ยลง และส่งผลกระทบต่อก าไรขององคก์ร ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงตอ้งวิเคราะห์และศึกษาสาเหตุของปัญหา
ท่ีท าให้รายไดข้องโรงงานเยบ็ผา้ลดลง เพ่ือเสนอแนวทางในการเพ่ิมรายไดข้องโรงงานเยบ็ผา้ รวมถึงการรักษาฐาน
ลูกคา้เดิมเอาไวแ้ละเพ่ิมโอกาสในการขยายฐานลูกคา้ใหม่ให้มากข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุการลดลงของรายไดใ้นโรงงานเยบ็ผา้จุฑาเจิดพนัธ์ 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมรายไดข้องโรงงานเยบ็ผา้จุฑาเจิดพนัธ ์

 
ทบทวนวรรณกรรม 

การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย PEST Analysis 
จกัร ติงศภทิัย ์2549. PEST Analysis เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกองค์กรท่ีไม่สามารถ

ควบคุมได้ เพ่ือน าข้อมูลท่ีไดไ้ปต่อยอดในการวางแผนกลยุทธ์ ซ่ึงมีตัวแปรทั้งหมด 4 ปัจจัยท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
ดงัน้ีคือ 1) ปัจจยัทางดา้นการเมือง (Political) 2) ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ (Economics) 3) ปัจจยัทางดา้นสังคม (Social) 
และ 4) ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลย ี(Technology) 

 
การวเิคราะห์คู่แข่งขันในธุรกจิโดยใช้ Five Forces Model 
วีรวุธ มาฆะศิรานนท.์ 2555. การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มในอุตสาหกรรมจาก Five Forces Model จะช่วยให้

เห็นสภาพแวดลอ้มภายนอกปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อความสามารถในการท าก าไรในอุตสาหกรรม และจะเป็นตวัก าหนด
โครงสร้างของอุตสาหกรรมมีผลต่อการแข่งขันนั่นเอง โดยแต่ล่ะประเภทย่อมมีสภาวะการแข่งขันท่ีแตกต่างกนั
ออกไป ซ่ึงจะมีผลต่อการด าเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย ปัจจยัการพิจารณามี 4 ปัจจยั ดงัน้ี 1) สภาพการแข่งขนั
ภายในอุตสาหกรรม 2) อุปสรรคของคู่แข่งขันรายใหม่ 3) อ  านาจในการต่อรองของผูซ้ื้อ 4) สินค้าทดแทน และ  
5) อ  านาจในการต่อรองผูข้าย 

 
การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้เคร่ืองมือ SWOT Analysis 
การประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน การตรวจสอบสภาพแวดลอ้มภายใน เป็นการวิเคราะห์แลทรัพยากรและ

ความสามารถท่ีเกิดข้ึนภายในบริษัททั้ งในด้านโครงสร้างของระบบการท างาน ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน 
สภาพแวดลอ้มบรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหารจดัการ (คน เงิน วสัดุ การจดัการ) รวมถึ งการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาของบริษทั เพ่ือท่ีจะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ เพ่ือท่ีจะเขา้ใจสถานการณ์
และผลกลยทุธ์ท่ีผา่นมาเพ่ือน ามาพฒันาให้ดีข้ึนและไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 

การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอก การวิเคราะห์ถึงส่ิงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอกทัว่ไป เช่น อตัรา
การขยายตวัทางเศรษฐกิจ อตัราการแลกเปล่ียนทางการเงิน งบประมา สภาพแวดลอ้มทางสังคม  ระดบัการศึกษา 
ลกัษณะของชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเช่ือและวฒันธรรม และสภาพแวดลอ้มในอุตสาหกรรม 
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เช่น ตน้ทุนการเปล่ียนแปลงของผูซ้ื้อ ปริมาณในการซ้ือ เป็นตน้ ท่ีสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของบริษัทท่ีได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้ งในและนอกอุตสาหกรรมท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานขององคก์ร 
 

การเปรียบเทยีบคู่แข่งขันโดยใช้กลยุทธ์ Benchmarking  
พีรศกัด์ิ วรสุนทโรสถ (2542) กลยทุธ์ Benchmarking เป็นกระบวนการวดัและเปรียบเทียบผลิตภณัฑ ์บริการ 

และวิธีปฏิบติักบัองค์กรท่ีสามารถท าไดดี้กว่า เพ่ือน าผลของการเปรียบเทียบมาใชใ้นการปรับปรุงองค์กรของตนเอง
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ซ่ึงจากความหมายน้ี สรุปไดว้่าการท า Benchmarking ประกอบดว้ย 2 ส่วน หลกัๆ ไดแ้ก่ 1) การ
เปรียบเทียบวดั (Benchmark) และ 2) การแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการปฏิบติัท่ีดีเป็นเลิศ (Best Practices)  

การวเิคราะห์หาสาเหตุโดยใช้เคร่ืองมือ แผนผงัก้างปลา 
โครงสร้างของแผนผงัแสดงเหตุและผลหรือกา้งปลา ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี  
1. ส่วนของตวัปลา จะเป็นส่วนของปัจจยัต่างๆท่ีอาจเป็นสาเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อปัญหาในส่วนหัวปลา 

โดยการน าสาเหตุหลกัและสาเหตุรองมาใส่ในส่วนของตวัปลา ซ่ึงจะตอ้งแบ่งสาเหตุออกเป็นระดบั เพ่ือจะดูปัญหาท่ี
รองลงไป จนถึงตน้เหตุของปัญหาท่ีแทจ้ริง  

2. สาเหตุหลกัมาจากส่ิงท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัในการท างานท่ีคาดว่าจะเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาเช่น
วตัถุดิบ บุคลากร เคร่ืองมือ ส่ิงแวดลอ้ม และ วิธีการ เป็นตน้ โดยสาเหตุหลกัท่ีนิยมใชคื้อหลกัการ 4M ไดแ้ก่ คน 
(Man) เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร (Machine) วสัดุอุปกรณ์ (Materials) และวิธีการท างาน (Method) หรือบางทีอาจจะเพ่ิม 1E 
(Environment) อีกสาเหตุหน่ึงก็ได ้

3. สาเหตุรอง เป็นสาเหตุท่ีท  าให้สาเหตุหลกัมีความผิดปกติและจะส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา นอกจากน้ี
บางคร้ังปัญหาท่ีเกิดข้ึนมีความซบัซอ้น ท าให้ตอ้งหาสาเหตุยอ่ยรองลงไปอีกก็ได ้

4. สาเหตุยอ่ยแรก เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาในสาเหตุรอง สาเหตุยอ่ยอาจจะมีสาเหตุยอ่ยอ่ืนๆอีกก็ได้ 
5. สาเหตุยอ่ยต่อๆ ไป มีไดห้ลายสาเหตุยอ่ยข้ึนเร่ือยๆ จนกระทัง่ไดส้าเหตุท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ในการเกิดปัญหา 
6. ส่วนท่ีเป็นหัวปลา การก าหนดปัญหาท่ีหัวปลา เช่น อตัราของเสีย อตัราชัว่โมงการท างานของคนท่ีไม่มี

ประสิทธิภาพ อตัราการเกิดอุบติัเหตุ หรืออตัราตน้ทุนต่อสินคา้หน่ึงช้ิน เป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นไดว้่า ควรก าหนดหัวขอ้
ปัญหาในเชิงลบ เทคนิคการระดมความคิดเพ่ือจะไดก้า้งปลาท่ีละเอียดสวยงาม คือ การถาม ท าไม ท าไม ท าไม ในการ
เขียนแต่ละกา้งยอ่ยๆ 
วธิีการศึกษา      

ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและคุน้เคยกบัโรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษา ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

(Purposive Random Sampling) ทั้งหมด 3 กลุ่ม ดังน้ี 1) ผูบ้ริหารจ านวน 1 ท่าน 2) ลูกค้าจ  านวน 5 ท่าน และ 3) คู่
แข่งขนัของโรงงานเยบ็ผา้ จ  านวน 4 ท่าน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
ในการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือไดม้าซ่ึงขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบการสัมภาษณ์เชิง

ลึก (In-depth Interview) การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-structure interview) เป็นการเตรียม
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ประเด็นการสัมภาษณ์ไวล่้วงหน้าแค่ใชถ้ามช้ีน า เพ่ือจะไดไ้ม่ปิดกั้นความคิดของผูเ้ช่ียวชาญในการสัมภาษณ์แบบ
ปฏิสัมพนัธ์ (interactive interview) โดยเปิดโอกาสให้ผูถู้กสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ในทุกประเด็น
ค าถามมีการก าหนดขอบเขตค าถาม ซ่ึงค าถามท่ีใช้ในแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างก็จะมีความแตกต่างกนัไปตามความ
เหมาะสมในแต่ล่ะกลุ่มตวัอย่าง รวมถึงผูศึ้กษาสามารถปรับเปล่ียนหรือเพ่ิมเติมค าถามในขณะท าการสัมภาษณ์ได้
ทนัทีตามความเหมาะสมและครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการสัมภาษณ์ คือเพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้า
วิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหาของโรงงานเยบ็ผา้ และศึกษาการบริหารจดัการโรงงานเยบ็ผา้ของประชากรกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยผูศึ้กษามีกรอบในการออกแบบค าถาม ตามหลกัแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ 
 

วธิีการวเิคราะห์  
การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดด้  าเนินการดงัขั้นตอนต่อไปน้ี 
1) น าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากเอกสารทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการวิจยัและน าขอ้มูลจากการจดบนัทึกในขั้นตอนการลงพ้ืนท่ีของโรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษาในคร้ังแรกมา
วิเคราะห์ และตั้งค าถามเพ่ือใชใ้นการสัมภาษณ์ตามประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา 

2) น าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างมาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล เม่ือไดข้อ้มูลท่ีมี
ความถูกตอ้งแลว้ หลงัจากนั้นก็จ  าแนกขอ้มูลออกเป็นประเภท หรือแบ่งไปตามหมวดหมู่ ตามวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนด
ไวใ้นวิจัย โดยการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก มาท าการ
วิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผล โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ส าหรับแบบสัมภาษณ์เขียนสรุปแบบ
พรรณนา (Descriptive)  
 

ผลการวจิัยและอภปิรายผล 
การวเิคราะห์ข้อมูลทุตยิภูม ิ
1. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก PEST Analysis  
กระทรวงอุตสาหกรรมคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มคาดว่า การผลิตกลุ่มเส้นใย

ส่ิงทอจะมีการขยายตวัจากการส่งออกเส้นใยสงเคราะห์และผา้ผนืท่ีมีคุณสมบติัพิเศษ เช่นเดียวกบักลุ่มเส้ือผา้ส าเร็จรูป
ท่ีคาดว่าจะมีการผลิตและจ าหน่ายในประเทศขยายตวัเพ่ิมข้ึน 

1.1 สภาพแวดลอ้มดา้นการเมือง (Political) เน่ืองจากนโยบายภาครัฐ กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ
ร่วมกบัสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย (TGMA) จดังานเล้ียงส่งออกแฟร์ เพ่ือกระตุน้การซ้ือสินคา้ของคนใน
ประเทศ ตลอดจนให้ผูบ้ริโภคไดท้ราบถึงศกัยภาพของอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย โดยส่งเสริมผูป้ระกอบการไทย
โดยเฉพาะผูป้ระกอบการเอสเอ็มอี ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ สร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างตราสินคา้ เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์
ดา้นการตลาดและพฒันาการส่งออก ส่งผลให้เส้ือผา้ท่ีผลิตจากประเทศไทยมีการส่งออกมากข้ึน 

1.2 สภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจ (Economic) จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นพบว่า อตัราค่าจา้ง
แรงงานขั้นต ่าเพ่ิมสูงข้ึนและค่าใชจ่้ายในการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้ว อตัราเงินเฟ้อค่อนขา้งสูงและค่าน ้ ามนัปรับ
ราคาสูงข้ึน ท าให้ส่งผลต่อตน้ทุนในการผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน มีผลต่อราคาตน้ทุนสินคา้ ดงันั้นเศรษฐกิจจึงเป็นตวับ่งช้ีได้
ว่าจะมีมากข้ึนหรือลดลงก็ข้ึนอยูท่ี่เศรษฐกิจภายในประเทศ 
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1.3 สภาพแวดลอ้มดา้นสังคม (Social) สังคมในปัจจุบนันั้นให้ความส าคญักบัความสวยงาม ทั้งรูปลกัษณ์
ภายนอก ดงันั้นการแต่งกายจึงเป็นปัจจยัท่ีสังคมในปัจจุบนัให้การยอมรับ เพ่ือให้ดูถึงความมีรสนิยม ความสวยงาม 
และบุคลิกการแต่งกาย 

1.4 สภาพแวดลอ้มดา้นเทคโนโลย ี(Technology) ในยคุปัจจุบนัส่ิงท่ีส าคญัในการด าเนินชีวิตท่ีขาดไม่ไดเ้ลย 
คือ เทคโนโลย ีไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต การส่ือสาร ลว้นมีการพฒันาไปในทางท่ีดีข้ึน ดงัจึงเป็นโอกาสท่ีดี
กบัโรงงานท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นกระบวนการผลิตและพฒันาในการส่ือสารท่ีง่ายและสะดวกมากข้ึน เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการต่อผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั 

2. การวเิคราะห์คู่แข่งขัน Five Force Analysis 
2.1 การแข่งขนัในอุตสาหกรรม การผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปในปัจจุบนัมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึนไม่ว่าจะ

เป็นทั้งคู่แข่งรายใหม่ คู่แข่งรายเก่า โดยคู่แข่งหลกัในอุตสาหกรรมโรงงานผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปท่ีส าคญัคือการน าเขา้
เส้ือผา้ส าเร็จรูปจากต่างประเทศ เน่ืองจากมีความสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงมีต้นทุนท่ีต ่า แต่อย่างไรก็ตามกลุ่ม
ผูบ้ริโภคก็ยงัให้ความส าคญักับโรงงานเย็บผา้ท่ีเน้นคุณภาพทางดา้นฝีมือในการผลิต และใชป้ระสบการณ์ท างาน
ค่อนขา้งสูง ท าให้คู่แข่งขนัรายใหม่ท่ีเกิดข้ึนตอ้งแข่งขนัเพ่ือความอยูร่อด ทั้งการออกแบบเส้ือผา้ใหม่ๆ พฒันาการตดั
เยบ็ท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงโรงงานเยบ็ผา้จุฑาเจิดพนัธ์ก็เป็นโรงงานผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปท่ีไดรั้บการยอมรับและน่าเช่ือถือใน
เร่ืองการตดัเยบ็ท่ีมีคุณภาพและการบริการท่ีดี 

2.2 อ านาจการต่อรองลูกค้า แบ่งลูกคา้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกคา้ขาจร รายย่อยทัว่ไปซ่ึงมีอ  านาจในการ
ต่อรองต ่า เพราะเกิดการแข่งขนัในอุตสาหกรรมมีอตัราในการแข่งขนัสูง ซ่ึงลูกคา้มีสิทธ์ิเลือกท่ีจะใชบ้ริการท่ีสามารถ
ตอบสนองตามแบบท่ีลูกคา้ตอ้งการไดม้ากท่ีสุด และลูกคา้กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรม เช่น บริษทัไทยคามาย่า 
บริษทัหนองโพ และบริษทั คิงพาวเวอร์ เป็นตน้ ซ่ึงกลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ีจะสั่งผลิตสินคา้ในปริมาณท่ีมีจ านวนมาก ท าให้
มีอ  านาจในการต่อรองต ่าเช่นเดียวกนั เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้เหล่าน้ีเป็นช่องทางจดัจ าหน่ายหลกัท่ีส าคญัท่ีโรงงานตอ้ง
รักษาฐานลูกคา้เอาไว ้

2.3 อ านาจการต่อรองซัพพลายเออร์ อ  านาจการต่อรองอยู่ในระดับสูง เน่ืองจากในปัจจุบันโรงงาน มี
ทางเลือกในการสั่งซ้ือวตัถุดิบเพ่ือมาใชใ้นการประกอบการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปในโรงงานเป็นจ านวนมาก เพราะ
โรงงานเป็นโรงงานท่ีมีความมัน่คงจึงท าให้มีอ  านาจในการต่อรองในการจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีสูงข้ึน เช่น การสั่งซ้ือวตัถุดิบ
ร้านขายดา้ย ขายกระดุมก็จะให้เครดิตกบัทางโรงงาน เป็นตน้ 

2.4 ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทน อยู่ในระดบัสูง เน่ืองจากโรงงานผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปมีเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน
มาก และมีการน าเขา้ของเส้ือผา้ส าเร็จรูปจากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก จึงท าให้ลูกคา้มีความสะดวกและสามารถหา
ซ้ือไดง่้าย และมีตน้ทุนท่ีถูกกว่าจะมาสั่งผลิตแทนกบัโรงงาน 

2.5 ภัยคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่ เน่ืองจากโรงงานผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปเป็นท่ีได้รับความสนใจจาก
ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีให้ความสนใจในธุรกิจการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปเป็นจ านวนมาก และตลาดมีแนวโนม้ขยายตวั
อย่างต่อเน่ือง ถึงแมว้่าธุรกิจประเภทน้ีจะเขา้ถึงง่ายข้ึนแต่ธุรกิจประเภทน้ีตอ้งอาศยัการลงทุนท่ีสูงแลว้ ยงัตอ้งอาศยั
ความช านาญและประสบการณ์ในการท างานเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด จึงท าให้ผูป้ระกอบการ
โรงงานผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปรายใหม่นั้นอยูใ่นระดบัต ่า 
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การวเิคราะห์ข้อมูลปฐมภูม ิ
3. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร SWOT Analysis 
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารตามรายละเอียดขา้งตน้ 

ซ่ึงสามารถสรุปปัจจยัต่างๆไดด้งัต่อไปน้ี 
จุดแข็ง (Strength)  

 ภาพลกัษณ์ช่ือเสียงของโรงงานท่ีมีประสบการณ์นานกว่า 20 ปี 
 ผูบ้ริหารโรงงาน มีความรู้ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญในการท างาน 
 โรงงานผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปท่ีครบวงจร ทั้งการออกแบบ การตดัเยบ็ สกรีน 
 มีแบบสินคา้ให้เลือกมากมาย 
 สามารถท าตามรูปแบบสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการได ้

จุดอ่อน (Weakness) 
 โรงงานยงัไม่มีการน าเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการบริหารจดัการ 
 ช่างเยบ็ผา้ขาดความเชียวชาญในการผลิตเส้ือกีฬา 
 การส่งเสริมการขายท่ีดอ้ยกว่าคู่แข่ง 
 ราคาสูง 

โอกาส (Opportunities) 
 ปัจจุบนัสังคมให้ความสนใจและนิยมกบัความสวยงามภายนอก จึงเป็นโอกาสในการผลิตเส้ือผา้

ส าเร็จรูปตลาดเส้ือผา้แฟชัน่ 
 เน่ืองจากโรงงานของเรามีฝีมือในการตัดเย็บท่ีละเอียดอ่อนและมีความประณีต ดังนั้ นจึงเป็น

โอกาสในการท าก าไรไดอี้กดว้ย 
 ผูบ้ริโภคให้ความสนใจกบัสินคา้ท่ีมีคุณภาพในการผลิตท่ีมีความละเอียด และความเป็นมืออาชีพ

ของโรงงาน 
อุปสรรค (Threat) 

 ปัจจุบนัมีคู่แข่งหลกัจากโรงงานต่างประเทศท่ีมีการผลิตและน าเขา้เส้ือผา้ส าเร็จรูป 
 ปัญหาดา้นการจา้งงานและแรงงานต่างดา้ว โดยมีรัฐบาลก าหนดค่าแรงงานขั้นต ่าและการท าบตัร

ประจ าตวัแรงงานต่างดา้ว 
 สินคา้ลิขสิทธ์ิ  

 

4. การเปรียบเทยีบคู่แข่งขันโดยกลยุทธ์ Benchmarking  
การใชก้ลยทุธ์ Benchmarking มาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาโรงงานเยบ็ผา้ ท  าให้โรงงานเยบ็ผา้สามารถเพ่ิม

ศกัยภาพในการแข่งขัน และท าให้โรงงานเย็บผา้มองเห็นตนเองได้ดีมากข้ึน โดยท าการเปรียบเทียบศกัยภาพการ
ท างานของโรงงานเยบ็ผา้จุฑาเจิดพนัธ์กบัคู่แข่งขนัท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดในระดบัเดียวกนั เพ่ือให้โรงงานเยบ็ผา้
ไดท้ราบถึงความสามารถของโรงงานเยบ็ผา้เองเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนัในโรงงานอ่ืนๆผูศึ้กษาท าการศึกษาโรงงานเยบ็
ผา้กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 4 โรงงาน รวมถึงขอ้บกพร่องของโรงงานเยบ็ผา้ท่ีตอ้งท าการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือให้กา้วข้ึนมา
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เหนือคู่แข่งขัน โดยเม่ือโรงงานเย็บผา้จุฑาเจิดพนัธ์ รับรู้ถึงข้อบกพร่องและก าหนดแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
จุดบกพร่องของตนเองไดแ้ลว้นั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโรงงานเยบ็ผา้เป็นอยา่งมาก ไม่ว่าจะเป็นดา้นรายได ้การ
ลดความผดิพลาดจากการท างาน รวมถึงการบริหารจดัการในโรงงานเยบ็ผา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. การวเิคราะห์หาสาเหตุโดยใช้เคร่ืองมือ Fish Bone 
 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงแผนผงักา้งปลา การแสดงความสัมพนัธ์สาเหตุของปัญหาในโรงงานเยบ็ผา้ลดลง 
 

จากภาพท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหารายไดใ้นโรงงานเยบ็ผา้ลดลง ซ่ึงสามารถแยกสาเหตุ
หลกัออกเป็น 4 ปัจจยั 

บุคลากร (Man) โดยมีสาเหตุรอง ไดแ้ก่  
(1) พนักงานในโรงงานไม่เพียงพอ เน่ืองจากการตดัเยบ็เส้ือผา้นั้นเป็นงานท่ีมีความละเอียดอ่อนตอ้งอาศยั

บุคลากรดา้นทกัษะฝีมือแรงงานท่ีมีความช านาญและมีความประณีต และมีประสบการณ์ในการตดัเยบ็เส้ือผา้ค่อนขา้ง
สูง 

(2)  เกิดการท างานผิดพลาดในการท างานนั้น เน่ืองจากพนกังานในโรงงานเยบ็ผา้นั้นยงัขาดความรอบคอบ
ในการท างานจึงส่งผลให้เกิดการท างานท่ีผดิพลาด เช่น ในระยะเวลาท่ีเร่งรีบท่ีจะส่งมอบสินคา้ พนกังานยงัไม่มีการ
ตรวจเช็คงานท่ีละเอียดพอ จึงท าให้เกิดความผดิพลาดข้ึนบา้งในการท างาน 

(3) พนกังานขาดความเช่ียวชาญเก่ียวกบัผา้กีฬา เน่ืองจากโรงงานเยบ็ผา้มีความช านาญเก่ียวกบัเส้ือโปโลและ
เส้ือยดืผา้Cotton ไม่เคยท าผา้กีฬามาก่อนซ่ึงปีน้ีเป็นปีแรกท่ีมีการตดัเยบ็ผา้กีฬา จึงท าให้พนกังานในโรงงานท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนันั้นยงัไม่มีความถนดัในการตดัเยบ็งานผา้กีฬา จึงท าให้เกิดการล่าชา้ในการท างานได ้
 เคร่ืองจกัร (Machine) โดยมีสาเหตุรอง ไดแ้ก่ 

(1) จักรเย็บผา้บางเคร่ืองมีอายุการใช้งานนาน มีการสึกหรอและเส่ือมโทรมตามอายุการใช้งานของ
เคร่ืองจกัร ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของเคร่ืองจกัรท างานไดช้า้ลง  
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(2) เคร่ืองจกัรไม่มีความทนัสมยั เน่ืองจากโรงงานเยบ็ผา้เปิดให้บริการในการออกแบบตดัเยบ็เส้ือผา้ในระยะ
เวลานาน ซ่ึงถา้หากเคร่ืองจกัรตวัไหนท่ีมีปัญหาท่ีพอสามารถจะด าเนินการซ่อมไดก้็จะซ่อม ดงันั้น ดว้ยยุคสมยัท่ี
เปล่ียนไปท าให้เคร่ืองจกัรในอดีตนั้นไม่สามารถตอบสนองการท างานในปัจจุบนัได ้อาจจะส่งผลเสียต่อสินคา้ได ้เช่น 
การเป้ือนของน ้ามนัจกัร มีรอยสนิมบา้ง เป็นตน้ 
 วิธีการด าเนินงาน (Method) โดยมีสาเหตุรอง ไดแ้ก่ 

(1) ไม่มีการน าเอาเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นระบบการท างาน ซ่ึงในปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลงไป ท าให้
เทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินชีวิตในประจ าวนัมากข้ึน แต่โรงงานเยบ็ผา้ยงัขาดการน าเทคโนโลยเีขา้
มาประยุกต์ใชใ้นโรงงานจึงส่งผลให้โรงงานเกิดความล่าชา้บา้งในการท าโฆษณาส่งเสริมการขาย การติดต่อส่ือสาร
กบัลูกคา้ เป็นตน้  

(2) รายละเอียดในการออกแบบมาก ในการออกแบบของสินคา้แต่ล่ะช้ินนั้นต่างมีความละเอียดและรูปแบบ
ท่ีแตกต่างกนัออกไป จึงมีความยากง่ายไม่เหมือนกนั ดงันั้นจึงใชร้ะยะเวลานานในการท าแพทเทิร์นและตอ้งอาศยั
ความช านาญค่อนขา้งสูง ซ่ึงถา้แบบไหนท่ีมีลายละเอียดเยอะก็จะท าให้การตดัเยบ็ล่าชา้ไปดว้ย 

(3) รูปแบบสินค้ามีความหลากหลาย ปัจจุบนัแบบของสินค้า มีความหลากหลายมากข้ึน เน่ืองมาจาก
นวตักรรมการเปล่ียนแปลงในหลายๆดา้น ซ่ึงส่งผลให้การด าเนินการมีความยากมากข้ึน และยงัส่งผลให้ระยะเวลาใน
การท างานก็นานข้ึนตามไปดว้ยเช่นกนั              
 วสัดุอุปกรณ์ (Materials) โดยมีสาเหตุรอง ไดแ้ก่ 

(1) วตัถุดิบไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากทางโรงงานมีการสั่งซ้ือวตัถุดิบจากโรงงานในปริมาณท่ีมีจ านวน
มาก จึงเกิดความผดิพลาดในการตรวจเช็ควตัถุดิบบา้งในบางคร้ัง ดงันั้นส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้
บริการในโรงงานเยบ็ผา้  

(2) มีการรอวตัถุดิบก่อนการท างาน ในการจดัซ้ือวตัถุดิบไม่ทนัต่อการผลิตนั้น เน่ืองจากมีการสั่งซ้ือวตัถุดิบ
จากต่างประเทศ และมีการสั่งวตัถุดิบเฉพาะรุ่นจึงไม่สามารถท าการสั่งมาเก็บไวท่ี้โรงงานได้เพราะสินคา้แต่ล่ะ
ประเภทใชว้ตัถุดิบท่ีแตกต่างกนั ท าให้เกิดการล่าชา้ส่งผลให้เกิดการรองานนานข้ึน 

(3) สูญเสียจากความผิดพลาดในการผลิต เน่ืองจากโรงงานเยบ็ผา้ไดสู้ญเสียวตัถุดิบอนัเน่ืองมาจากเกิดการ
ท างานผดิพลาดภายในโรงงาน ท าให้เกิดความเสียหายกบัลูกคา้และความพึงพอใจของลูกคา้ได้ 
 
สรุปผลการศึกษา 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มตัวอย่าง ผูศึ้กษาท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเสนอแนวทางเลือกในการ
แกปั้ญหาของสาเหตุท่ีท  าให้รายไดข้องโรงงานเยบ็ผา้ลดลง เพ่ือเป็นแนวทางเลือกท่ีสามารถเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัโรงงาน
เยบ็ผา้จุฑาเจิดพนัธ์ ทั้งหมด 3 แนวทาง โดยผูศึ้กษาไดน้ าแนวคิด และทฤษฎีมาวิเคราะห์ร่วมกนั ดงัต่อไปน้ี 

แนวทางเลือกท่ี 1 แกไ้ขปัญหาดา้นการบริหารจดัการโรงงานเยบ็ผา้  
(1) รับสมคัรผูจ้ดัการโรงงานเยบ็ผา้ มาเป็นฝ่ายรับผดิชอบดูแลโรงงานเยบ็ผา้ และช่างภายในโรงงานเยบ็ผา้ 

 (2) น าระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลของสินคา้ และลูกคา้เพ่ือลดความผิดพลาดในการ
ท างาน 
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 (3) โรงงานเยบ็ผา้ควรมีการวางแผน และก าหนดเป้าหมายการรับผลิตสินคา้ในแต่ละคร้ังของลูกคา้ ไม่รับ
งานเกินก าลงัการผลิตของโรงงาน 
 

แนวทางเลือกท่ี 2 ปรับปรุงการให้บริการของโรงงานเยบ็ผา้ 
(1) รับสมคัรช่างเย็บผา้ท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการท างาน เพ่ิมจ านวน 3 คน เพ่ือให้

เพียงพอต่อการท างานท่ีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการ 
 (2) เพ่ิมช่องทางในการติดต่อส่ือสารผ่านทางส่ืออินเตอร์เน็ต โดยการลงรูปแบบสินค้าตัวอย่างแบบท่ี
โรงงานท าการผลิต เพ่ือให้กลุ่มลูกคา้เขา้ถึงไดง่้ายมากข้ึนและสะดวกในการติดต่อส่ือสาร 
 (3) ติดไวนิลป้ายประกาศ รับออกแบบ ตดัเยบ็ และสกรีน เส้ือผา้ทุกชนิด บริเวณดา้นหน้าโรงงาน เพ่ือให้
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายรับรู้มากข้ึน 
 

แนวทางเลือกท่ี 3 ปรับปรุงคุณภาพในการผลิตสินคา้ 
(1) จดัหาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพท่ีดีกว่าเดิมท่ีมีอยู่มาใชใ้นการผลิตสินคา้ เพ่ือให้ไดม้าตรฐานและลูกคา้รับรู้ถึง

ความคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่าย 
(2) ช่างแต่ละแผนกตอ้งท าการตรวจเช็คงานของตนเองทุกคร้ังก่อนท่ีจะส่งมอบไปยงัแผนกอ่ืน เพ่ือลดความ

ผดิพลาดจากการท างาน 
(3) พฒันาศกัยภาพของช่างท่ีมีอยู ่โดยการฝึกท างานในรูปแบบใหม่เพ่ิมข้ึน 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและกลุ่มอ้างอิงทีส่่งผลต่อการเลือกใช้บริการสถานที ่
จัดงานแต่งงานของผู้ใช้บริการในจังหวัดนนทบุรี 

SERVICE  MARKETING  MIX  FACTORS  AND  REFEERENCE  GROUPS 
INFLUENCING  THE  SELECTION  OF  WEDDING  VENUE  SERVICES  

FOR  CUSTOMERS  IN  NONTHABURI  PROVINCE 
ภัทรพล เนตระชาติ1 และ พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล2 

1หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต, spectrumthai@hotmail.com 
2  อาจารยป์ระจ า  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต, pashatai.e@rsu.ac.th  

--------------------------------- 
บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสถานท่ีจัดงานแต่งงานผู ้ใช้บริการในจังหวัดนนทบุรี  (2)  เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสม                         
ทางการตลาดบริการ ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสถานท่ีจัดงานแต่งงานของผูใ้ช้บริการในจังหวดันนทบุรี                     
และ (3) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิงท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสถานท่ีจัดงานแต่งงานของ ผูใ้ช้บริการ                     
ในจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงงานวิจยัน้ีเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้เคยใชบ้ริการสถานท่ีจดังานแต่งงานในจงัหวดันนทบุรี                        
จ  านวน 10 แห่ง  แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยผูว้ิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล                
จากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน  

ผลการวิจยั พบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในเร่ือง เพศ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกเลือกใชบ้ริการสถานท่ีจดังานแต่งงานผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดันนทบุรีอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05, ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ    
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเลือกใชบ้ริการสถานท่ีจดั
งานแต่งงานผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดันนทบุรีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, ปัจจยักลุ่มอา้งอิง ดา้นเพ่ือน บุคคล 
ท่ีมีช่ือเสียง บุคคลในครอบครัวท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเลือกใช้บริการสถานท่ีจัดงานแต่งงาน
ผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดันนทบุรีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามล าดบั 
ค าส าคญั:   ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์, ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ, ปัจจยักลุ่มอา้งอิง  

 

ABSTRACT 
The objectives of the study are (1 )  To examine demographic factors that affect towards the decision of 

wedding venue selection in Nonthaburi Province (2 )  To investigate the service marketing mix factors that affect 
towards the decision of wedding venue selection in Nonthaburi Province and (3 )  To study the factors from the 
reference group that affect towards the decision of wedding venue selection in Nonthaburi Province. This research 
from the sample group of people who are customers of wedding venue in Nonthaburi Province about 10  specific 
location (Purposive Sampling) by the research using questionnaire from a sample of 400 people. 
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The research results revealed the factor of personal which genders, education, income and different 
occupations affecting the decision to use wedding venue services in Nonthaburi are different, statistically significant 
at Level 0.05.  The factor of service marketing mix that include products, personnel, service processes and different 
physical characteristics affecting the decision to use the wedding venue in Nonthaburi with statistically significant at 
the level of 0 . 05 .  The factor of reference group that include friends, famous people and different family members 
affecting the decision to choose a wedding venue in Nonthaburi with statistical significance at the level of 0 . 05 
respectively. 

 

Keywords:  SERVICE MARKETING MIX FACTORS, REFERENCE GROUPS, THE SELECTION OF 
WEDDING VENUE SERVICES  
 
บทน า 

การแต่งงานเป็นวฒันธรรมและประเพณีไทย  และคร้ังหน่ึงในชีวิตจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัประเพณีแต่งงาน                      
ในฐานะเป็นเจ้าภาพ เป็นคู่สมรส หรือเป็นแขกรวมงานมงคลสมรส ส าหรับคู่สมรสหลายๆ คู่ มักคาดหวัง                          
ว่าการแต่งงานท่ีเป็นคร้ังหน่ึงในชีวิตจะต้องจัดให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุภาพสตรีใฝ่ฝัน                
จะได้เป็นเจ้าสาวในพิธีแต่งงานท่ีสวยหรูเป็นท่ีประทับใจของแขกท่ีมาร่วมงาน ประเพณีแต่งงานของไทย                         
จึงมีเอกลกัษณ์โดดเด่นมีความสวยงาม และไดรั้บการสืบทอดปฏิบติัต่อๆ กนัมาหลายชัว่อายคุน (ขนิษฐา จิตชินะกุล, 
2553) การแต่งงาน ถือเป็นประเพณีท่ีส าคญัส าหรับวิถีชีวิตไทย เพราะเป็นการบ่งบอกว่าผูท่ี้แต่งงานนั้นมีความเป็น
ผูใ้หญ่แลว้ มีความรับผิดชอบมากข้ึน และพร้อมท่ีจะเป็นครอบครัว รับผิดชอบชีวิตอีกหลายคนเพ่ิมข้ึนนอกจากชีวิต
ของตนเอง และยงัไดท้  าหน้าท่ีแสดงความสามารถตามบทบาทของตนเองในฐานะหัวหน้าของครอบครัว (ศรัญญา 
หงส์ทอง, 2554) 

ดังนั้ น การท่ีชาย-หญิงของไทยมีความรักใคร่ต่อกันจนสุกงอม มีความเห็นอกเห็นใจกัน  และพร้อม                    
ท่ีจะด าเนินชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวอย่างสามีภรรยา จึงจ าเป็นต้องแต่งงานกัน หรือบางทีอาจจะกล่าวได้ว่า                     
การแต่งงานนั้นเป็นการบ าบดัความตอ้งการทางเพศของมนุษยก์็ได ้ แต่ให้เป็นไปตามประเพณีของสังคม มีผูใ้หญ่              
ทั้งสองฝ่ายยอมรับ และสังคมตอ้งรับรู้ดว้ยเช่นเดียวกนั ดว้ยเหตุน้ีประเพณีการแต่งงานจึงจ าเป็นตอ้งจดัให้มีพิธีกรรม
ตามขั้นตอนของประเพณีไทย เร่ิมตั้ งแต่การทาบทามสู่ขอหมั้น และแต่งงาน พิธีการแต่งงานน้ีถ้าจะให้ถูกต้อง
เหมาะสม จะตอ้งประกอบพิธีทางศาสนาดว้ยในตอนเชา้ และอีกพิธีก็คือจะตอ้งจดทะเบียนแต่งงานให้ถูกตอ้งตาม
กฎหมาย ก็ถือว่าการแต่งงานนั้นถูกตอ้งสมบูรณ์ ส่วนจะท าพิธีหลัง่น ้ า พระพุทธมนต์และประสาทพรนั้นจะกระท า
ตอนเยน็และเล้ียงรับรองแขกผูมี้เกียรติไปพร้อมกนั การท่ีเล้ียงรับรองแขกจะกระท าท่ีบา้นหรือโรงแรม สโมสรท่ีใด            
ท่ีไหนก็ไดข้ึ้นอยูก่บัฐานะทางเศรษฐกิจของคู่บ่าวสาว และเจา้ภาพของทั้งสองฝ่าย (ศรัญญา หงส์ทอง, 2554) 

เม่ือเวลาผา่นไป มิติทางสังคม โครงสร้างเศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้มทางสังคมไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิม
ท่ีวิถีการผลิตเป็นการผลิตเพ่ือใชเ้องในระบบเศรษฐกิจพอยงัชีพไปสู่ระบบการผลิตเพ่ือการแลกเปล่ียน ส่งผลให้พิธี
การแต่งงานไดเ้ปล่ียนแปลงไปดว้ย การแต่งงานไดถู้กท าให้ กลายเป็นสินคา้ในรูปแบบของธุรกิจเชิงพาณิชยต่์าง ๆ 
มากมาย เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจถ่ายภาพ ธุรกิจชุดแต่งงาน ธุรกิจรับจดังานแต่งงาน เป็นตน้ ธุรกิจเหล่าน้ีเป็นตวักลาง
ท่ีท าหนา้ท่ีดลบนัดาลให้งานวิวาห์ด าเนินไปดว้ยความราบร่ืน โดยเฉพาะงานแต่งพิธีแบบไทยท่ีตอ้งใชค้วามรู้ในเร่ือง
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พิธีการอย่างละเอียด อีกทั้งอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นงานแต่งงานมีจ านวนมาก จึงเป็นเร่ืองยากส าหรับหนุ่มสาวยุคใหม่                 
ท่ีต่างก็ไม่ได้มีความรู้ความช านาญ การให้บริการของธุรกิจรับจัดงานแต่งงานซ่ึงตอ้งจดัเตรียมอุปกรณ์ สถานท่ี 
พนกังานต่างๆ  ไวค้อยให้บริการแขกในงาน ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้เฉพาะในเร่ืองของขั้นตอนการปฏิบติั จึงปฏิเสธไม่ไดว้่า 
ความนิยมของคู่บ่าวสาวในยุคทุนนิยมนั้นให้ความส าคญัและเลือกใชบ้ริการจากธุรกิจดงักล่าวเหมือนสินคา้ทัว่ๆ ไป 
ซ่ึงมีความสะดวกสบายกว่ามาก พิธีแต่งงานจึงถูกแปรเปล่ียนเป็นบริการเชิงพาณิชยอ์ยา่งหน่ึง 

สถานท่ีจดังานแต่งงานถือเป็นอีกหน่ึงประเด็นส าคญัท่ีว่าท่ีคู่บ่าวสาวควรตดัสินใจเลือกให้ไดเ้ป็นอนัดบัแรก 
หลงัจากเลือกธีมและสไตล์การจัดงานได้แลว้ เพราะจะท าให้สามารถเห็นภาพและก าหนดรายละเอียดส่วนต่างๆ                    
ของการจดังานแต่งงานไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน ซ่ึงปัจจุบนับริการสถานท่ีจดังานแต่งงานในจงัหวดันนทบุรีก าลงัไดรั้บ
ความนิยมอย่างมาก เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีหลากหลายบรรยากาศให้เลือก ทั้งภายในห้องจดัเล้ียงในบา้นเรือนไทยในสวน 
หรือริมแม่น ้ าเจา้พระยา  

จากท่ีมา และความส าคญัท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการสถานท่ีจดังานแต่งงานของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดันนทบุรี เพ่ือเป็นประโยชน์แก่บริษทัให้บริการสถานท่ีจดังาน
แต่งงาน และผูท่ี้ตอ้งการศึกษา สามารถน าผลการวิจยัน้ีไปเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงหาแนวทาง
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสุดต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการสถานท่ีจดังานแต่งงานของผูใ้ช้บริการ              

ในจงัหวดันนทบุรี 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสถานท่ีจัดงานแต่งงาน                     

ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดันนทบุรี 
3. เพ่ือศึกษาปัจจยักลุ่มอา้งอิงท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการสถานท่ีจดังานแต่งงานของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดั

นนทบุรี 
 

สมมตฐิาน 
 1. ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ ท่ีแตกต่าง
กนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีจดังานแต่งงานของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกสถานท่ีจดังานแต่งงานของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดันนทบุรี 

3. ปัจจยักลุ่มอา้งอิง ไดแ้ก่ ตนเอง เพ่ือน บุคคลท่ีมีช่ือเสียง บุคคลในครอบครัว ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
สถานท่ีจดังานแต่งงานของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดันนทบุรี 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ผลวิจยัน้ีท  าให้ทราบถึงปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาเลือกใชบ้ริการสถานท่ีจดังาน

แต่งงาน เพ่ือน าประโยชน์ของขอ้มูลไปใชก้บัผูป้ระกอบการสถานท่ีจดังานแต่งงานในจงัหวดันนทบุรี ไวว้างแผน
พฒันาสถานท่ีจดังานแต่งงานให้มีความดึงดูดลูกคา้  เพ่ือท่ีจะตอบสนองผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการสถานท่ีจดังานแต่งงาน 
ให้ไดทุ้กเพศ ทุกวยัและทุกอาชีพ พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของสถานท่ี ให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค 

 2. ผลวิจยัน้ีท  าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ เพ่ือน าประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการในสถานท่ีจดังานแต่งงานเพ่ือท่ีจะดึงดูดผูบ้ริโภคให้เขา้มาใชบ้ริการมากยิง่ข้ึน 

3. ผลวิจัยน้ีท  าให้ทราบถึงปัจจัยกลุ่มอ้างอิงท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานท่ีจัดงานแต่งงาน                    
ของผูใ้ช้บริการในจงัหวดันนทบุรี เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาสินค้าและการบริการของสถานท่ีจดังาน
แต่งงานให้การดูแลลูกค้าท่ีมาเลือกใช้บริการให้รู้สึกประทบัใจ และชักชวนกลุ่มอ้างอิงให้เกิดการกระตุ้นความ
ตอ้งการให้เกิดพฤติกรรมในการมาใชบ้ริการ  

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ธญัญช์ยา อ่อนคง (2553) ไดใ้ห้ค  าอธิบายเก่ียวกบั ประชากรศาสตร์ว่า บุคคลแต่ละคนนั้นมีลกัษณะเฉพาะท่ี
แตกต่างกนัออกไป ทั้งลกัษณะท่ีมองเห็นได ้จากภายนอกท่ีบุคคลคนอ่ืนสามารถมองเห็นไดแ้ละลกัษณะภายในจิตใจ
ท่ี เช่น เพศ อายุการศึกษา อาชีพ รายไดส้ังคมและศาสนา เป็นตน้ ดงันั้นการศึกษาถึงปัจจยัเหล่าน้ีจะท าให้ทราบถึง
ลักษณะส่วนบุคคลได้ชัดเจนข้ึน อีกทั้งคนท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันก็อาจจะมีลักษณะทาง
จิตวิทยาแตกต่างกนัเช่นกนั 

เอ้ืองฟ้า กายธัญลกัษณ์ (2559) อธิบายว่า ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการแบ่งออกเป็น 7 
ปัจจยั (7Ps) ไดแ้ก่  

1) ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัว่าจะช่วยตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้ ซ่ึง
ผลิภณัฑห์รือสินคา้ นั้นสามารถจ าแนกได ้2 ประเภท คือ ส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละส่ิงท่ีสัมผสัไม่ได ้อาทิเช่น สี ราคา คุณภาพ 
ตราสินคา้ บริการ และช่ือเสียงของผูข้าย เสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึง
พอใจ ซ่ึงผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้ บริการสถานท่ี บุคคล หรือความคิด และผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) 
มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑส์ามารถขายได ้ 

2) ราคา (Price) หมายถึง จ  านวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑ ์โดยผูบ้ริโภค
จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) กบัราคา (Price) ของผลิตภณัฑน์ั้นดงันั้นในการก าหนดกลยทุธ์ดา้นราคาจะตอ้ง
ค านึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา้ดว้ย  

3) การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง กิจกรรมท่ีเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑไ์ปสู่มือผูบ้ริโภค โดยอาจจะผา่นช่องทาง
สถาบนัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการขนส่ง เคล่ือนยา้ยสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์การเก็บรักษาสินคา้คงคลงั 

4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใช้ส่ือสารเพ่ือจูงใจ ชักจูงให้ผูบ้ริโภคหรือ
กลุ่มเป้าหมาย เกิดความตอ้งการ หรือเกิดความอยากใชห้รือซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีไดน้ าส่งเสริมการตลาดไป โดย
การติดต่อส่ือสารหรือส่งเสริมทางการตลาดนั้นมีหลายรูปแบบ อาทิเช่น การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใช้
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พนกังานขาย (Personal Selling) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity 
and Public Relation) การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  

5) บุคลากร (People) หรือ พนักงาน (Employees) คือ องค์ประกอบท่ีส าคญัต่อการให้บริการแก่ผูบ้ริโภค
หรือลูกค้า โดยทางเจ้าของธุรกิจต้องมีการเอาใจใส่ในการคัดเลือก และการฝึกอบรม (Training) และการจูงใจ 
(Motivation) เ พ่ือสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน อีกทั้ งพนักงานต้องมี
ความสามารถ มีทศันคติท่ีดี มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกปั้ญหา สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้และสามารถสร้างค่านิยมให้กบัองคก์รได ้ 

6) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นการพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม (Total 
Quality Management (TQ)) ทั้งทางดา้นกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการตกแต่งบรรยากาศภายในร้าน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีสะอาด การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การพูดจาสุภาพ
อ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ  

7) กระบวนการ (Process) เพ่ือส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้ไดร้วดเร็วและสร้างความพึงพอใจ
ให้กบัลูกคา้ (Customer Satisfaction) ในการบริหารการตลาดนั้นผูบ้ริหารการตลาดตอ้งมีความเขา้ใจถึงความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค และมุ่งเน้นทุกอย่างให้เร่ิมตน้จากลูกคา้เป็นหลกั อนัไดแ้ก่ 4Cs: (1) Customer Solution, (2) Customer 
Cost, (3) Convenience และ (4) Communication   
ก่อเกียรติ วิริยะพฒันา และวีนสั อศัวสิทธิถาวร (2550, น. 20) กล่าวว่า กลุ่มอา้งอิง (Reference Group) หมายถึง บุคคล
หรือกลุ่มท่ีมีอิทธิพลอยา่งมากต่อพฤติกรรมของบุคคลหน่ึง ๆ โดยมุมมองหรือค่านิยมของกลุ่มอา้งอิงถูกน าไปใชเ้ป็น
แนวทางส าหรับการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลต่าง ๆ ประกอบดว้ย กลุ่มอา้งอิงปฐมภูมิ (Primary group) ไดแ้ก่ 
ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบา้น เพ่ือนร่วมงาน เป็นลกัษณะของการติดต่อกนัอย่างต่อเน่ืองแต่ไม่เป็นทางการ และกลุ่ม
อ้างอิงทุติยภูมิ (Secondary group) ได้แก่กลุ่ม ศาสนา อาชีพ สมาคม เป็นลักษณะการติดต่อกันแบบเป็นทางการ
มากกว่า แต่มีความต่อเน่ืองนอ้ยกว่า บุคคลในการเลือกเขา้ศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ประกอบไปดว้ย 

- ครอบครัว หมายถึง บุคคลท่ีอยูภ่ายในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ พ่ีนอ้ง ลุง ป้า 
- เพ่ือนหรือเพ่ือนสนิท หมายถึง กลุ่มเพ่ือนสนิทหรือเพ่ือนท่ีรู้จกัในวยัเดียวกนั 
- รุ่นพ่ีหรือรุ่นพ่ีศิษยเ์ก่า หมายถึง รุ่นพ่ีท่ีเรารู้จกัไม่ว่าจะเป็นสมยัเรียนในโรงเรียนหรือ 
- รุ่นพ่ีท่ีเราไปขอค าปรึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยันั้นๆ 
- บุคคลท่ีมีช่ือเสียง หมายถึง บุคคลท่ีเราเอาเป็นแบบอยา่งหรือบุคคลท่ีเราช่ืนชอบ เช่น 
- ดารา เซเลป นกัร้อง เน็ตไอดอล ฯลฯ 
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กรอบแนวความคดิงานวจิัย 
  ตวัแปรอิสระ           ตวัแปรตาม 

 
 
วธิีด าเนินการวจิัย  

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ จากแหล่งขอ้มูล 2 แหล่ง   
 1) แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลปัจจุบนั ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการเก็บขอ้มูลจาก
ตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลจาก ผูท่ี้เคยใชบ้ริการสถานท่ีจดังานแต่งงาน           ใน
จงัหวดันนทบุรี จ  านวน 400 ชุด 
 2) แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ การคน้ควา้ขอ้มูลท่ีสามารถอา้งอิงไดจ้าก หนังสือ วารสาร 
บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้เป็นกระบวนการ             
ในการสร้างเป็นกรอบแนวความคิดและสร้างเคร่ืองมือวิจยัในการรวบรวมขอ้มูล 

การวิจยัเป็นการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือก ใชบ้ริการสถานท่ีจดังาน
แต่งงานของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดันนทบุรี 

1. ดา้นพ้ืนท่ีเป็นโรงแรมระดบั 3-5 ดาว ร้านอาหาร และสถานท่ีส าหรับรับจดังานแต่งงาน  จ  านวน 10 แห่ง 
ในจงัหวดันนทบุรี  

2. ด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีเคยใช้บริการสถานท่ีจัดงานแต่งงานในจังหวดันนทบุรี                   
และก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย 

การตดัสินใจเลือกสถานที่จดังาน
แต่งงานของผูใ้ชบ้ริการ 
ในจงัหวดันนทบุรี 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(7P's) 
1 ดา้นผลิตภณัฑ ์  
2. ดา้นราคา   
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย   
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด   
5. ดา้นบุคคลากร   
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
7. ดา้นกระบวนการการบริการ 

(Kotler, 1997) 

ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดบัการศึกษา  
4. รายได ้ 
5. อาชีพ 

ปัจจยักลุ่มอา้งอิง  
1. ตนเอง 
2. เพื่อน 
3. บุคคลที่มีช่ือเสียง 
4. บุคคลในครอบครัว 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล โดยสร้างการจากศึกษา ค้นควา้ข้อมูล และก าหนดนิยามขอบเขตของข้อค าถามให้ตรงกับ
จุดมุ่งหมายของการวิจยั โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัประชากรศาสตร์ ลกัษณะค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือกตอบ 
(Check list) จ  านวน 5 ขอ้  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
สถานท่ีจดังานแต่งงานของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดันนทบุรี 

ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกับกลุ่มอ้างอิงท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสถานท่ีจัดงานแต่งงาน                         
ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดันนทบุรี 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการเลือกใชบ้ริการสถานท่ีจดังานแต่งงานของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดันนทบุรี 
 
ผลการวจิัย 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย                 
จ  านวน 218 คน (ร้อยละ 54.50) มีอายุ 20-29 ปีจ  านวน 218 คน (ร้อยละ 54.50) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี                   
หรือ เทียบเท่า จ  านวน 218 คน (ร้อยละ 54.50) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาทจ านวน 189 คน (ร้อยละ 
47.25) และมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน / รับจา้ง จ  านวน 130 คน (ร้อยละ 32.50)   

2. การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสม ทางการตลาดบริการ                   ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.02, S.D. = 0.30) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่              
มีความคิดเห็นต่อดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.06, S.D. = 0.41) รองลงมาดา้นราคาโดยอยูใ่น
ระดบัมาก (X̅ = 4.04, S.D. = 0.43)รองลงมาดา้นบุคลากรโดยอยู่ในระดบัมาก(X̅ = 4.04, S.D. = 0.44)  และนอ้ยท่ีสุด 
คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.99, S.D. = 0.42) 

3. การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยกลุ่มอ้างองิ 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยกลุ่มอ้างอิง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                   

(X̅ = 4.04, S.D. = 0.33) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อเพ่ือน  โดยอยู่
ในระดบัมาก (X̅ = 4.10, S.D. = 0.50) รองลงมาต่อตนเอง โดยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.04, S.D. = 0.43) และนอ้ยท่ีสุด 
คือ บุคคลในครอบครัว โดยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.99, S.D. = 0.50) 

4. การวเิคราะห์ข้อมูลการตดัสินใจเลือกสถานทีจ่ัดงานแต่งงานของผู้ใช้บริการ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีจดังานแต่งงานของผูใ้ช้บริการใน

จงัหวดันนทบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.01, S.D. = 0.32) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีการ ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานท่ีจดังานแต่งงาน เพราะตนเองอยากให้งานแต่งงานของตนเองเป็นดัง่ฝันโดยอยู่
ในระดบัมาก (X̅ = 4.11, S.D. = 0.64) รองลงมา คือตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานท่ีจัดงานแต่งงาน ตามทศันคติของ
ตนเอง โดยอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.08, S.D. = 0.67) และนอ้ยท่ีสุด คือตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานท่ีจดังานแต่งงาน 
ตามงบประมาณท่ีมี โดยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.90, S.D. = 0.76) 
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5. การทดสอบสมมตฐิาน 
การทดสอบสมมติฐานปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศ พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกสถานท่ีจดังานแต่งงานของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
การทดสอบสมมติฐานปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านอายุพบว่า อายุท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกสถานท่ีจดังานแต่งงานของผูใ้ช้บริการในจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 
0.05 

การทดสอบสมมติฐานปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษาพบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง
กนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีจดังานแต่งงานของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 

การทดสอบสมมติฐานปัจจยัปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีจดังานแต่งงานของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

การทดสอบสมมติฐานปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพพบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกสถานท่ีจดังานแต่งงานของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

การทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานท่ีจัดงาน
แต่งงานของผูใ้ช้บริการในจงัหวดันนทบุรีพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
สถานท่ีจดังานแต่งงานของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดันนทบุรี ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
และดา้นกระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีจดังานแต่งงานของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดันนทบุรี 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณอยู่ในระดับมาก (R = 0.550) มีอ  านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 30.2 
(Adjusted R2 = 0.302) และมีความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์เท่ากบั 0.269 (SEest = 0.269) โดยมีค่า Tolerance ต ่าสุดอยูท่ี่ 
0.659 และมีค่า VIF มากท่ีสุดอยู่ท่ี 1.517 จึงสรุปไดว้่าไม่เกิดปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร (Multicollinearity) 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2551) 

โดยดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีจดังานแต่งงานของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดันนทบุรี มากท่ีสุด 
คือ ดา้นบุคลากร ( = 0.202) รองลงมา คือ ดา้นกระบวนการให้บริการ ( = 0.185) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ         ( 
= 0.180)  และนอ้ยท่ีสุดดา้นผลิตภณัฑ ์( = 0.167) 

การทดสอบสมมติฐานปัจจยักลุ่มอา้งอิง ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีจดังานแต่งงานของผูใ้ชบ้ริการ 
ในจังหวนันนทบุรี พบว่า ปัจจัยกลุ่มอ้างอิง ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีจัดงานแต่งงานของผูใ้ช้บริการใน
จงัหวดันนทบุรี ไดแ้ก่ เพ่ือน  บุคคลท่ีมีช่ือเสียง และบุคคลในครอบครัว ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีจดังาน
แต่งงานของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดันนทบุรี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณอยู่ในระดับมาก (R = 0.477) มีอ  านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 22.2 
(Adjusted R2 = 0.222) และมีความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์เท่ากบั 0.282 (SEest = 0.282) โดยมีค่า Tolerance ต ่าสุดอยูท่ี่ 
0.735 และมีค่า VIF มากท่ีสุดอยู่ท่ี 1.361 จึงสรุปไดว้่าไม่เกิดปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร (Multicollinearity) 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2551) 
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โดยดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีจดังานแต่งงานของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดันนทบุรี มากท่ีสุด 
คือ เพ่ือน  ( = 0.257) รองลงมาบุคคลในครอบครัว ( = 0.212)  และนอ้ยท่ีสุด คือ บุคคลท่ีมีช่ือเสียง ( = 0.158 

6. สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
ตารางท่ี 1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ 
ตวัแปร สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 
เพศ t-test 0.035* สอดคลอ้ง 
อาย ุ F-test 0.310 ไม่สอดคลอ้ง 
ระดบัการศึกษา F-test 0.002* สอดคลอ้ง 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-test 0.000* สอดคลอ้ง 
อาชีพ F-test 0.001* สอดคลอ้ง 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 2 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ตวัแปร สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 
  ดา้นผลิตภณัฑ ์ MRA   0.004* สอดคลอ้ง 
  ดา้นราคา MRA 0.096 ไม่สอดคลอ้ง 
  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย MRA 0.058 ไม่สอดคลอ้ง 
  ดา้นการส่งเสริมการตลาด MRA 0.758 ไม่สอดคลอ้ง 
  ดา้นบุคลากร MRA  0.002* สอดคลอ้ง 
  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ MRA 0.004* สอดคลอ้ง 
  ดา้นกระบวนการให้บริการ MRA 0.003* สอดคลอ้ง 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 3 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยักลุ่มอา้งอิง 
ตวัแปร สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 
  ตนเอง  MRA 0.238 ไม่สอดคลอ้ง 
  เพ่ือน  MRA 0.000* สอดคลอ้ง 
  บุคคลท่ีมีช่ือเสียง  MRA 0.002* สอดคลอ้ง 
  บุคคลในครอบครัว  MRA 0.000* สอดคลอ้ง 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

5. การอภปิรายผล 
5.1 จากการศึกษา ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสถานท่ีจดังานแต่งงานของ ผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดั

นนทบุรี พบว่า ดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา รายได ้และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานท่ีจดังานแต่งานในจงัหวดันนทบุรีท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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หมายความว่า เพศท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานท่ีจดังานแต่งงานในจงัหวดันนทบุรี
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนสูง มีการตัดสินใจซ้ือ
มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้ ่า แสดงถึงสภาพคล่องตวัทางการเงินของผูบ้ริโภคท่ีมีความสามารถในการช าระค่าบริการ
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตนเอง หากบริการสามารถตอบสนองความคาดหวงัของผูบ้ริโภคได ้ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี
ก็ยินดีท่ีจะจ่ายเพ่ือให้ได้บริการนั้ นมา เน่ืองจากผูป้ระกอบการควรออกแบบรูปแบบของการบริการให้มีความ
หลากหลายมากยิง่ข้ึน เพ่ือมอบบริการท่ีดีท่ีสุดให้แก่ผูบ้ริโภค  

ผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรรณเกษม  วสันตวิษุวตั (2551) ซ่ึงศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวไทยชาวไทยในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมบูติคในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าทั้งเพศชาย และหญิง
ให้ความส าคญักบัแต่ละปัจจยัของส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 ดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมาลินี สนธิมูล (2557) 
ศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใชบ้ริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า
กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60.16  ส่วนเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีมี  ต่อการใชบ้ริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างสอดคลอ้งกบังานวิจยั ปกรณ์ 
วงศส์วสัด์ิและ อิทธิกร ข าเดช (2554) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมี ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกก าลงักายของ
ผูบ้ริโภคในเขตหนองแขม จงัหวดั กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ในเร่ืองอายุท่ีแตกต่างกัน
ส่งผลต่อการตดัสินใจ เลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกก าลงักายท่ีแตกต่างกนั  

5.2 จากการศึกษา ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสถานท่ีจดังานแต่งงานของ ผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดั

นนทบุรี พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นบุคลากร ( = 0.202) รองลงมา คือ ดา้นกระบวนการ

ให้บริการ ( = 0.185) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ( = 0.180)  และน้อยท่ีสุด ดา้นผลิตภณัฑ์ ( = 0.167) ส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานท่ีจัดงานแต่งงานของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดันนทบุรี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 สามารถอภิปรายตามค่าน ้ าหนกัไดด้งัน้ี 

1) ด้านบุคลากรให้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ มากท่ีสุด อาจเน่ืองจากพนักงานมี
ความสามารถในการให้บริการอยา่งมืออาชีพพนกังานมีความสุถาพและมีอธัยาศยัท่ีดีพนกังานยงัอาจจะให้ค าแนะน า
ท่ีดีและแกปั้ญหาไดแ้ละจากการตอบแบบสอบถามพบว่าพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นบุคคลากรให้บริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่จะตดัสินใจใชบ้ริการสถานท่ีจดังานแต่งงานในจงัหวดันนทบุรี เพราะมีระบบการให้บริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการถือเป็นปัจจยัขั้นพ้ืนฐานท่ีผูป้ระกอบการควร
มอบให้กบัผูบ้ริโภค  

ผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   ณัฐธิดา เทพสุทิน (2558) ท าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมระดบั 4 ดาวข้ึนไปของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมืองพทัยา พบว่า 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (7P’s) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเลือกใชบ้ริการโรงแรม
ระดับ 4 ดาวข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพทัยา หลังจากใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพ่ือ
ก าหนดกลุ่มปัจจยัใหม่แลว้ ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลากรและการ รักษาความปลอดภยั และปัจจยั
ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย (ออนไลน์) เรียงตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวาสินี เสถียรกาล  (2559) ไดศึ้กษา
เร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)” ผลการวิจัย พบว่า พนักงานและ
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บุคลากรถือเป็นส่ิงนึงท่ีส าคัญ โดยพนักงานและบุคคลากรในองค์กรทุกคนควรจะมีการให้บริการท่ีดี แต่งกาย
เรียบร้อย กิริยามารยาทสุภาพ พูดจาไพเราะ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ดูแล เอาใจใส่ เต็มใจการให้บริการ 
รวมถึงอ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ ตั้งแต่เร่ิมจนจบ 

2) ดา้นกระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ น้ีอาจเน่ืองจาก การให้บริการท่ีดีและมี
คุณภาพจะส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจในการบริการ ซ่ึงจะท าให้ผูบ้ริโภคกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า เกิดการบอกต่อ 
รวมไปถึงการเกิดความจงรักภกัดีต่อร้าน และจากผลวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นกระบวนการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่จะตดัสินใจใชบ้ริการสถานท่ีจดังานแต่งงานในจงัหวดันนทบุรี  เพราะมีช่องทางในการช าระค่าบริการมี
หลากหลายช่องทาง โดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดรองลงมา คือ เวลาเปิด-ปิด บริษทัให้บริการเช่าสถานท่ีจดังานแต่งงานมี
ความเหมาะสม และขั้นตอนการให้บริการชดัเจนไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 

ผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler (1997) ท่ีกล่าวว่า กระบวนการ (Process) คือ ขั้นตอนในการ
ขายสินคา้และบริการ ท่ีมุ่งเน้นถึงความถูกตอ้ง ท าให้เป็นท่ีพอใจและประทบัใจในความรู้สึกของลูกคา้และตอ้งส่ง
มอบบริการท่ีมีคุณภาพให้ลูกคา้ประทบัใจในบริการมากท่ีสุด ส่งผลให้เกิดการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าอีกคร้ังของลูกคา้
ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภาคภูมิ บุญประเสริฐ (2558) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคาร์
แคร์ครบวงจรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” พบว่า การบริการท่ีรวดเร็ว เสร็จตามเวลานัด
หมาย มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคาร์แคร์ครบวงจรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

3) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานท่ีจดังานแต่งงานในจงัหวดันนทบุรี 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก  ผลวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะตดัสินใจใชบ้ริการ
สถานท่ีจดังานแต่งงานในจงัหวดันนทบุรี เพราะบริษทัให้บริการเช่าสถานท่ีจดังานแต่งงานมีป้ายและสัญลกัษณ์ท่ีบ่ง
บอกอย่างชัดเจน ทั้งน้ีควรวางแผนจัดการสถานท่ีป้ายบอกทางรวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกเพ่ือสร้างประสบการณ์ทางด้านอารมณ์ให้ผูบ้ริโภคประทับใจและท าให้ผูบ้ริโภคกลับมาใช้บริการซ ้ า 
นอกจากสถานท่ีมีป้ายบอกทางชดัเจน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะตดัสินใจใชบ้ริการสถานท่ีจดังานแต่งงานใน
จงัหวดันนทบุรี เพราะ มีการตกแต่งร้านท่ีสวยงาม สะอาด บรรยากาศดี น่าใชบ้ริการบริษทัให้บริการเช่าสถานท่ีจดั
งานแต่งงานมีการแบ่งสัดส่วนการให้บริการชดัเจน 

ผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler (1997) กล่าวว่า  การสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence Presentation) คือ การสร้างและแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการบริการท่ีสามารถมองเห็นได ้ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้สามารถดึงดูดผูบ้ริโภค สร้างภาพลกัษณ์การบริการท่ีเขม้แข็ง รวมไปถึงเป็นการส่งมอบคุณค่า
ของการบริการให้เหนือกว่าคู่แข่งขนัอยา่งชดัเจน และผลงานวิจยัของ ภทัรทิรา องัศิริจินดา (2555) การศึกษาปัจจยัการ
เลือกใชบ้ริการร้านรับจดังานแต่งงานอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าปัจจยัทางดา้นราคาเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดใน
การเลือกใชบ้ริการร้านรับจดังานแต่งงาน ประกอบดว้ย ราคาเหมาะสม  กบัผลิตภณัฑ์/บริการ รองลงมาคือราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ ซ่ึงทั้ง 2 ปัจจยัมีความส าคญัในระดบั 

4) ดา้นผลิตภณัฑ ์ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานท่ีจดังานแต่งงานในจงัหวดันนทบุรี ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองจาก แพ็คเกจให้เลือกใช้บริการหลากหลายรูปแบบและหลายราคาแพ็คเกจตอบสนองกับความต้องการ
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ภาพลกัษณ์ของบริษทัให้บริการเช่าสถานท่ีจดังานแต่งงานมีความน่าเช่ือถือและสถานท่ีถา้มีช่ือเสียงก็จะเพ่ิมความ
มัน่ใจให้ผูใ้ชบ้ริการไดม้ากข้ึนผลวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑใ์นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  รัชนก พลเมืองดี (2559) ท  าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของนักท่องเท่ียวในการเลือกใชห้้องพกัในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ประกอบดว้ย บริการอาหารเชา้ ห้องพกั
ขนาดใหญ่ห้องรับแขก สระว่ายน้า บริการแบบห้องเช่ารายเดือน ความสะอาด และสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย         
อีกหน่ึงงานวิจยัท่ีสอดคลอ้ง 

5.3 จากการศึกษา ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสถานท่ีจดังานแต่งงานของ ผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดั

นนทบุรีปัจจยักลุ่มอา้งอิง พบว่า ปัจจยั กลุ่มเพ่ือน ( = 0.257) บุคคลในครอบครัว   ( = 0.212)  และ บุคคลท่ีมี

ช่ือเสียง ( = 0.158) ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานท่ีจดังานแต่งงานของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดันนทบุรี 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สามารถอภิปรายตามค่าน ้ าหนกัไดด้งัน้ี 

1) กลุ่มเพ่ือน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานท่ีจัดงานแต่งงานในจังหวดันนทบุรี ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองจากกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีลูกคา้ขอค าแนะน าเบ้ืองตน้มากท่ีสุด เพราะเพ่ือนหรือเพ่ือนสนิทเป็นกลุ่มให้ขอ้มูลช่วย
ลูกคา้แสดงความคิดเห็นและช่วยเลือกสินคา้หรือบริการ ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสถานท่ีจัดงานแต่งงานของ 
ผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัฉบบัน้ี พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็น
ต่อการใชบ้ริการสถานท่ีจดังานแต่งงานตามความคิดเห็นของเพ่ือน โดยอยูใ่นระดบัมาก 

ผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วรัตดาภร องัวาณิชชากุล และพรพรรณ ประจกัต์เนตร (2558) ได้
ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของการส่ือสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-WOM) ต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการบริษทั น าเท่ียวของผูบ้ริโภคโดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดในการเก็บขอ้มูลจากลุ่มนกัท่องเท่ียวจ านวน 24,400 
คน โดยมีสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นเชิงเส้นแบบพหุผลการวิจยั พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะประชากรแตกต่างกนัมีการแสวงหาข่าวสารดา้นการ ท่องเท่ียวจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ี กลุ่ม ตวัอยา่งท่ีมีอายรุะดบัการศึกษา รายไดแ้ละอาชีพท่ี แตกต่างกนัมี
การแสวงหาข่าวสารดา้นการ ท่องเท่ียวจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากผูมี้ประสบการณ์
และเพ่ือน แตกต่างกนัโดยปัจจยัดา้นอายกุารศึกษาและรายไดไ้ม่มีผลต่อการรับรู้ดา้นความเช่ือถือของแหล่งสาร แบบ
ปากต่อปากบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งในดา้นการรับรู้จากผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ (Expertise) ผูท่ี้ มีความน่าเช่ือถือ 
(Trustworthiness) หรือผูท่ี้มีความเหมอนื (Homophile) ในขณะท่ี อาชีพอ่ืน ๆ เช่น ลูกจา้ง นักศึกษา มีพฤติกรรมการ
รับรู้ดา้นความเช่ือถือของแหล่งสารแบบปากต่อปากบน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีแตกต่างกนัในดา้นความน่าเช่ือของ
แหล่งสารและดา้นความเหมือน ขณะท่ีพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์
กบัการรับรู้ความ น่าเช่ือถือของแหล่งสารและการรับรู้ความน่าเช่ือถือจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือบริการจากบริษทัน าเท่ียว 

2) บุคคลในครอบครัว ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานท่ีจัดงานแต่งงานในจงัหวดันนทบุรี 
เพราะทั้งน้ีบุคคลในครอบครัว เป็นคนท่ีตอ้งเขา้รวมในการจดังานและอาจจะมีขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีตอ้งปฎิบติั
ตามในแต่ละครอบครัวหรือวฒันธรรม รวมทั้งหน้าตาและช่ือเสียงของวงศต์ระกูลอาจจะมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
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สถานท่ีอีกดว้ยซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัฉบบัน้ี พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ฉบบัน้ี พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า ความคิดเห็นของของคนในครอบครัว โดยอยูใ่นระดบัมาก 

ผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ กรรัฐ พงศ์ฉบบันภา (2546) ได้ท  าการวิจัยหัวข้อเร่ือง ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการ ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์นั่งสวนบุคคลขนาดเคร่ืองยนต์ 1,601-2,000 ซีซีของผูบ้ริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงได้ท  าการเปรียบเทียบจากเพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ รา ยได้ยี่ห้อรถยนต์ และขนาด
เคร่ืองยนต์ผลการวิจยัพบว่า เพศของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาด
เคร่ืองยนต์ 1,601-2,000 ซีซี ในส่วนท่ีเก่ียวกับจ านวนรถยนต์นั่งส่วน บุคคลในครอบครัว อาชีพของผูบ้ริโภคมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในส่วนท่ี เก่ียวกบัราคารถยนตแ์ละจ านวนรถยนตน์ัง่ส่วน
บุคคลในครอบครัว ส่วนปัจจยัทางดา้น ผลิตภณัฑ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริม การตลาด และดา้น
ปัจจยัส่วนประสมทาง การตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเคร่ืองยนต ์
1,601-2,000 ซีซีมีเพียงปัจจยัดา้นราคาเท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์นั่งส่วน บุคคลขนาด
เคร่ืองยนต ์1,601-2,000 ซีซี 

3) บุคคลท่ีมีช่ือเสียงส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานท่ีจดังานแต่งงาน ท่ี เป็นอนัดบัสุดทา้ย ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองจาก บุคคลท่ีมีช่ือเสียง เช่น ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล ฯลฯ ส่วนใหญ่เป็นตน้แบบพฤติกรรมของลูกคา้ ไม่ว่าจะ
เป็นลกัษณะความชอบในส่ิงต่าง ๆ การปฏิบติัตวัตามบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีตวัเองประทบัใจ บุคคลมีช่ือเสียงจึงเป็นกลุ่ม
อ้างอิงท่ีช่วยส่งผลในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในร้านจ าหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยฉบบัน้ี 
พบว่าพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการใชบ้ริการสถานท่ีจดังานแต่งงานตามความคิดเห็น
ของนกัรีวิวท่ีมีช่ือเสียง โดยอยูใ่นระดบัมาก 

ผลดังกล่าวสอดคลอ้งกับแนวคิด ของอุกฤษฏ์ เ อ้ือวฒันสกุล และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ศึกษาเร่ือง 
“ทศันคติและความเช่ือของครอบครัว ความห่วงใยในส่ิงแวดลอ้ม การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และอตัลกัษณ์ส่วนบุคคล
ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารคลีนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร” พบว่า ตวัท่านเอง มีทศันคติและ
ความเช่ือของตามครอบครัว ความห่วงใยในส่ิงแวดลอ้ม การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และอตัลกัษณ์ส่วนบุคคลส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์อาหารคลีนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
6.1ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
1) ดา้นประชากรศาสตร์ 

1)  ดา้นเพศ ท่ีแตกต่างกนัในการเลือกใชบ้ริการเพราะแต่ละเพศอาจมีความตอ้งการในการใชบ้ริการท่ี
ไม่ เหมือนกนัเช่น ฝ่ายหญิง อาจตอ้งการห้องแต่งตวัท่ีมีขนาดใหญ่หรือรองรับเพ่ือนๆท่ีมางานไดส่้วนฝ่ายชายอาจมอง
เร่ืองความสะดวกสบายของแขกท่ีมางานดงันั้นผูป้ระกอบการควรดูเร่ืองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการทั้ง 2 เพศเพ่ือ
ตอบสนองตามความตอ้งการของลูกคา้ 

2)  การศึกษา ท่ีแตกต่างกันพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี หรือ 
เทียบเท่า แสดงว่าผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี ซ่ึงอาจจะพร้อมท่ีจะสร้างครอบครัวแลว้เป็นส่วนใหญ่
ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบั ระดบัการศึกษาของ กลุ่มลูกคา้ท่ีจะมาใชบ้ริการเพ่ือท าการตลาด 
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3) รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูง มีการตัดสินใจซ้ือ
มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้ ่า แสดงถึงสภาพคล่องตวัทางการเงินของผูบ้ริโภคท่ีมีความสามารถในการช าระค่าบริการ
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตนเอง หากบริการสามารถตอบสนองความคาดหวงัของผูบ้ริโภคได ้ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี
ก็ยินดีท่ีจะจ่ายเพ่ือให้ได้บริการนั้ นมา ดังนั้ น ผูป้ระกอบการควรออกแบบรูปแบบของการบริการให้มีความ
หลากหลายมากยิง่ข้ึน เช่น ออกแพค็เกจการจดังานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มรายได ้เป็นตน้ เพ่ือมอบบริการท่ีดีท่ีสุดให้แก่
ผูบ้ริโภค 

4) อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า พนักงานบริษทัเอกชน/
รับจ้างมากท่ีสุด ดงันั้นเน่ืองจากพนักงานบริษัทอาจจะไม่มีเวลาในการเตรียมตัวมากเพราะตอ้งท างานระจ าดังนั้ นการ
เลือกใช้บริการสถานท่ีจัดงานแต่งงานอาจจะเป็นอะไรท่ีเหมาะท่ีสุดเพ่ือไม่ต้องวุ่นวายในการเตรียมตัวมากนักดังนั้ น 
ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบั อาชีพ ของ กลุ่มลูกคา้ท่ีจะมาใชบ้ริการเพ่ือท าการตลาด 

2) ดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
1) ดา้นบุคลากรให้บริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า พนักงานในบริษทัให้

ให้บริการเช่าสถานท่ีจดังานแต่งงานให้ความส าคญักบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ โดยอยูใ่นระดบัมาก แสดงถึงลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการตอ้งการความเอาใจใส่ในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามขอ้มูลหรือให้ความมัน่ใจในสินคา้และบริการ
ท่ีจะได้รับว่าถูกต้องครบถ้วนตามความต้องการลูกคา้ ดังนั้ นผูป้ระกอบการควรให้การใส่ใจในตัวพนักงานท่ีจะ
ให้บริการทั้งดา้นความรู้และขอ้มูลรวมถึงความใส่ใจในการให้บริการลูกคา้เพ่ือมอบส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้กบัผูบ้ริโภค 

2) ดา้นกระบวนการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ช่องทางในการช าระค่าบริการ
มีหลากหลายช่องทาง โดยอยู่ในระดบัมาก แสดงถึง ลูกคา้มีความตอ้งการในการช าระเงินแบบหลากหลายเน่ืองจาก
การแต่งงานแต่ละคร้ังอาจต้องใช้เงินเป็นจ านวนมากดังนั้นการช าระเงินท่ีหลากหลาย ดังนั้ นผูป้ระกอบการออก
จะตอ้งมีการ ออกแบบการช าระเงิน ไม่ว่าจะเป็นบตัรเครดิต อินเตอร์เน็ทแบง็ก้ิง หรือ เช็คเงินสด เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการท่ีดีท่ีสุดกบัผูใ้ชบ้ริการ 

3) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าบริษทัให้บริการเช่า
สถานท่ีจดังานแต่งงานมีป้ายและสัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกอย่างชดัเจน โดยอยู่ในระดบัมาก แสดงถึง ผูใ้ชบ้ริการใส่ใจกบั
ความสะดวกของแขกท่ีจะมางานเพราะอาจจะมีทั้ง หลากหลายช่วงอาย ุเพราะถา้สถานท่ีจดังานไม่สามารถเดินทางได้
สะดวกอาจจะท าให้แขกท่ีมางานรู้สึกไม่ประทบัใจ หรือล าบากในการมาร่วมงานไดด้งันั้น ผูป้ระกอบการควรท าแผน
ท่ี ป้ายบอกทาง หรือก าหนด จุดสถานท่ีร้านในแอพพลิเคชั่นในการบอกทางให้ถูกต้องแม่นย  ่าเข้าถึงง่าย เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการท่ีดีท่ีสุดกบัผูใ้ชบ้ริการ 

4) ด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานท่ีจัดงานแต่งงานของผูใ้ช้บริการใน
จงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า 
แพค็เกจมีให้เลือกใชบ้ริการหลากหลายราคา โดยอยูใ่นระดบัมาก แสดงถึง การท่ีสถานท่ีจดังานแต่งงานมี รูปแบบการ
จดังานหรือรูปแบบราคาการจดังานท่ีหลากหลาย ท าให้ลูกคา้ไดรู้้สึกไดเ้ลือกการจดังานตามงบประมานท่ีมีหรือความ
ตอ้งการได ้ดงันั้น ผูป้ระกอบการ ควรมีแพค็เกจในการให้บริการ หรือราคาในหลายระดบัเพ่ือตอบสนองกลุ่มลูกคา้ท่ี
จะเขา้มาใชบ้ริการไดทุ้กประเภท 
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3) ดา้นปัจจยักลุ่มอา้งอิง 
1) กลุ่มเพ่ือน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า  การใช้บริการสถานท่ีจัดงาน

แต่งงานตามความคิดเห็นของเพ่ือน โดยอยู่ในระดบัมาก แสดงถึงเพ่ือนมีอิทธิผลในการตดัสินใจของผูม้าใชบ้ริการ 
อาจจะเกิดจากการแนะน า หรือ สอบถามข้อมูลจากกลุ่มเพ่ือนท่ีเคยมาใช้บริการและมีความเช่ือใจ ดังนั้ น 
ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญั กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการทุกรายรวมถึงผูเ้ขา้ร่วมงานเพราะการท่ีลูกคา้ประทบัใจจะ
ท าให้เกิดการแนะน าและบอกต่อได ้

2) บุคคลในครอบครัว พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ความคิดเห็นของของคน
ในครอบครัว โดยอยูใ่นระดบัมาก แสดงว่า ครอบครัวส่งผลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการไม่ว่าจะเป็นจากทางดา้น
วฒันธรรมของครอบครัวเองหรือบุคคลในครอบครัวท่ีแนะน าสถานท่ีใชบ้ริการตามความเหมาะสมของผูใ้ชบ้ริการ 
ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักับกับลูกคา้ท่ีมาใช้บริการทุกรายรวมถึงผูเ้ขา้ร่วมงานเพราะการท่ีลูกค้า
ประทบัใจจะท าให้เกิดการแนะน าและบอกต่อได ้

3) บุคคลท่ีมีช่ือเสียง พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การใชบ้ริการสถานท่ีจดังาน
แต่งงานตามความคิดเห็นของนกัรีวิวท่ีมีช่ือเสียง โดยอยู่ในระดบัมาก แสดงว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความเช่ือถือ นักรีวิวท่ีมี
ช่ือเสียงเพราะนักรีวิวอาจจะมีประสบการณ์ในการใช้บริการหรือเคยเขา้มาร่วมงาน ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรให้
ความส าคญัดา้น การรีวิวจากบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในการแนะน าสถานท่ีจัดงาน เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือและได้ให้
ขอ้มูลกบัผูท่ี้ตอ้งการใชบ้ริการ 

 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป  
เพ่ือให้ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไปในทศันะท่ีกวา้งมากข้ึนอนัจะเป็นประโยชน์ในการอธิบาย

ปรากฏการณ์และอิทธิพลของการตดัสินใจใช้บริการสถานท่ีจดังานแต่งงาน ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั ผูท้  าวิจยัจึงขอ
เสนอแนะประเด็นส าหรับการท าวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 

1. เลือกกลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ ท่ีมีความแตกต่างจากการศึกษาในคร้ังน้ี เช่นการเลือกศึกษาประชากรในจงัหวดั
อ่ืนๆ เพ่ือจะไดเ้ห็นว่าผลการศึกษาเป็นอยา่งไร เหมือนหรือมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

2. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ เพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษา เพ่ือให้งานวิจยักวา้งขวางและ
สมบูรณ์มากข้ึน 
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บทคดัย่อ 
พนักงาน “คนเก่ง” ถือเป็นกลุ่มของพนักงานส่วนน้อยท่ีมีศกัยภาพสูงในการสร้างคุณค่าให้กบัองค์การ 

การศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการรักษาคนเก่งขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” มีความมุ่งหมายท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรักษาคนเก่งในองค์การทั้งองค์การภาครัฐบาลและ
บริษทัเอกชนเพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นการวางกลยุทธ์การรักษาคนเก่งในองคก์าร โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการส ารวจและรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นพนักงานท่ีปฏิบติังานในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพและ
ปริมณฑล จ านวน 285 คน ในระหว่างวนัท่ี 28 ตุลาคม 2561 - 11 พฤศจิกายน 2561 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ
สถิติเชิงพรรณาประกอบดว้ยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 36-40 ปี มีสถานภาพโสด จบ
การศึกษาในระดบัปริญญาโท มีอายุงานโดยรวมในช่วง 11-15 ปี มีอายุงานปัจจุบนัในช่วง 1-5 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนประมาณ 40,000 – 60,000 บาท มีต าแหน่งงานในระดับปฏิบติัการ ท างานภายใตห้น่วยงานภาคเอกชนและ
หน่วยงานตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัต่อการรักษาคนเก่งขององคก์ารท่ีมีระดบัความ
คิดเห็นภาพรวมในระดบัมากมีจ านวน 8 ปัจจยั คือ 1) ความมัน่คง โอกาสกา้วหนา้ในสายงาน 2) ผลตอบแทน รางวลั 
และสวสัดิการ 3) ลักษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 4) องค์การและการบริหาร 5) สภาพแวดล้อมในการท างาน 6) 
คุณภาพชีวิตในการท างาน 7) ความสัมพนัธ์ทางสังคม 8) ความผูกพนัและจงรักภกัดีต่อองค์การ และปัจจยัท่ีมีระดบั
ความคิดเห็นภาพรวมในระดบัปานกลาง มีจ  านวน 1 ปัจจยั คือโอกาสในการฝึกอบรมและพฒันาดา้นต่าง ๆ นอกจากน้ี
ผูว้ิจยัยงัไดรั้บขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์จากผูต้อบแบบสอบถามอีกดว้ย 

องค์ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีน าไปสู่ความรู้ความเขา้ใจความตอ้งการของพนักงาน โดยเฉพาะ
พนักงานท่ีเป็น “คนเก่ง” ขององค์การ อนัเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการก าหนดนโยบายหรือกลยุทธ์ในการบริหาร
จดัการคนเก่งในแง่ของการรักษาคนเก่งในองคก์ารต่อไปในอนาคต 
ค าส าคญั:  คนเก่ง, การบริหารจดัการคนเก่ง, การรักษาคนเก่งในองคก์าร 
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ABSTRACT 
Talented employee is a small group of high potential employees that create the value for organization. The 

study “Factors affecting latent retention in public and private sectors in Bangkok and its vicinities" is aim to study 
the factors associated with talent retention in both government organizations and private companies. The 
questionnaire was used as a tool to explore and collect the data from the sample which are 285  employees who 
worked in Bangkok and its vicinity, and the data was collected for 2  week on October 28 th, 2018 - November 11 th, 
2018 .  The statistics used for data analysis were descriptive statistics, frequency, percentage, mean and standard 
deviation. 

The results from statistical analysis shown that the samples were mostly female, 36 - 40 years old, single, 
master’s degrees, 11 -15  years of total experiences, 1 -5  years of current experiences, average income around Thai 
Baht 40,000 - 60,000, and mostly operation employees under the private sector in Bangkok area. The study factors 
associated talent retention with high level of opinions were categorized into 8 factors; 1) security jobs, career growth 
and development opportunities 2 )  rewards and welfares 3 )  Job assignments 4 )  organization and administration 5 ) 
working environment 6) work and life balance 7) relationship with co-workers 8) organizational loyalty. The factors 
that associated with talent retention in moderate level is training and development. In addition, many valuable 
comments were received from the respondents.  

The knowledge gained from this study leads to a better understanding of the employee’s satisfaction, 
especially talented employees, which is very useful to set up a policy or strategy for talent management in terms of 
talent retention in the future. 
Keywords: Talented employees, Talent management, Talent retention   
 
1. บทน า 

ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม บริบท
ภายนอกแหล่าน้ีลว้นส่งผลให้องคก์ารต่าง ๆ ทั้งองคก์ารของรัฐและบริษทัเอกชนต่างเผชิญกบัปัญหาและการแข่งขนัท่ี
สูงข้ึนเร่ือย ๆ อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ความสามารถในการสร้างเสริมขีดสมรรถนะขององคก์ารและการปรับตวัให้ทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อความอยู่รอดขององคก์าร พนกังานท่ีเป็น “คนเก่ง หรือ  talent” ถือเป็น
กุญแจส าคญัท่ีช่วยผลกัดนัและขบัเคล่ือนองคก์ารให้เติบโตและกา้วไปสู่เป้าหมายขององคก์ารท่ีตั้งไว ้พนกังาน “คน
เก่ง” จดัอยูใ่นกลุ่มพนกังานท่ีมีความโดดเด่นในดา้นผลการปฏิบติังาน (performance) มีศกัยภาพสูง (high potential) มี
ความทุ่มเทต่อการปฏิบติังาน และมีความสามารถในการสร้างผลการด าเนินงานให้กบัองค์การไดม้ากกว่าพนักงาน
ทัว่ไป อยา่งไรก็ตาม “คนเก่ง” ในองคก์ารมีจ านวนไม่มากเม่ือเทียบกบัจ านวนพนกังานขององคก์ารทั้งหมด องคก์าร
ต่าง ๆ โดยเฉพาะองคก์ารในระดบัชั้นน าต่างแสวงหา “คนเก่ง” เขา้มาท างานจนเกิดเป็น “สงครามการแยง่ชิงคนเก่ง” 
หรือท่ีเรียกว่า war of talent ท่ีทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีแต่ละองคก์ารจะตอ้งมีการวางแผน
และก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจดัการคนเก่ง โดยเฉพาะในเร่ืองของการรักษาคนเก่งในองคก์าร ( talent retention) 
ความสามารถในการรักษา “คนเก่ง” นอกจากจะช่วยให้องค์การด าเนินการต่าง ๆ  ไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
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แลว้ยงัเป็นการลดอตัราความสูญเสียจากการท่ี “คนเก่ง” ลาออกไปปฏิบติังานให้กบัองค์การอ่ืน การสูญเสีย “คนเก่ง” 
ยอ่มหมายถึงการลดลงของผลประกอบการและการเสียเปรียบทางการแข่งขนัให้กบัคู่แข่งทางธุรกิจ การคน้ควา้อิสระ
ในคร้ังน้ีมุ่งเนน้การศึกษาถึงปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการรักษา “คนเก่ง” ให้อยูก่บัองคก์ารไปนาน ๆ องคค์วามรู้
ท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีจะน าไปสู่ความรู้ความเขา้ใจในลกัษณะเฉพาะ ความตอ้งการ และความคาดหวงัของ “คนเก่ง” 
ท่ีมีต่อองค์การ อนัจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการวางแผนและพฒันากลยทุธ์ท่ีเหมาะสมส าหรับการรักษาคนเก่งใน
องค์การ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศและความได้เปรียบทางการแข่งขันให้เหนือกว่าองค์การอ่ืน ( competitiveness 
advantage) อีกทั้งยงัช่วยให้องคก์ารประสบความส าเร็จไดใ้นระยะยาว  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการรักษาคนเก่งในองคก์ารภาครัฐและภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 
2. เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดกลยทุธ์การรักษาคนเก่งในองคก์าร 

 

3. การด าเนินการวจิัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
กลุ่มประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนักงานท่ีปฏิบติังานในองค์การของรัฐและบริษทัเอกชนในเขต

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีปฏิบติังานในระดบัปฏิบติัการ ผูบ้ริหารระดบักลาง ผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของ
สายงาน และผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์าร รวมทั้งพนกังานท่ีเกษียณอายุไปแลว้ ในการศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาไม่ทราบ
จ านวนประชากรคือกลุ่มของพนักงานในองค์การของรัฐและบริษัทเอกชนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล แต่จากรายงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิตลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม.  (สรุปผลการส ารวจ
ภาวะการท างานของประชากร เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561) พบว่าข้อมูลสัดส่วนจ านวนพนักงานในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิดเป็นประมาณ 25% ของจ านวนพนกังานทัว่ประเทศ จึงสามารถก าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งจากการค านวณตามสูตร Chochran ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงัน้ี 

สูตรในการค านวณ 

𝑛 =
𝑃(1 − 𝑃)𝑍2

𝑒2  

  
 เม่ือ n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

  P = สัดส่วนของประชากร 
  e = ร้อยละความคลาดเคล่ือนจากกลุ่มตวัอยา่ง 
  Z = ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก  าหนด ณ ความเช่ือมัน่ 95% ค่า Z = 1.96 
 ก าหนดให้ 
  ร้อยละท่ีตอ้งการสุ่มจากประชากร = 25 
  ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้(e) = 0.05 
  ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก  าหนด (Z) = 95% (Z = 1.96) 
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 สามารถแทนค่าในสูตรไดด้งัน้ี 
 

𝑛 =
0.25(1 − 0.25)1.962

0.052  

 

𝑛 =
0.7203

0.0025
 

 
𝑛 = 288.12 

 
ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีน้อยท่ีสุดคือ 289 คน อย่างไรก็ตาม ขนาดตวัอย่างท่ีเก็บควรมากกว่าขนาด

ตวัอยา่งท่ีค านวณได ้ดงันั้นขนาดตวัอยา่งประมาณ 300 คน จึงถือว่าเหมาะสม 
 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการรักษาคน

เก่งในองคก์ารภาครัฐและเอกชนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีการรวบรวมจากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของผูต้อบค าถาม ไดแ้ก่ เพศ ช่วงอายุ 
ระดบัการศึกษาสูงสุด สถานภาพการสมรส อายุงานรวม อายุงานปัจจุบนั จ  านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ต าแหน่งงานในปัจจุบนั ฝ่ายงานหรือแผนกท่ีสังกดั ลกัษณะขององค์การ และต าแหน่งท่ีตั้งขององค์การ รวม
ทั้งส้ิน 12 ขอ้ 

ส่วนที่ 2 แบบแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการรักษาคนเก่งในองค์การ โดยข้อค าถาม
ครอบคลุมปัจจยัท่ีมีผลต่อการรักษาคนเก่งในองคก์าร จ  านวน 9 ดา้น มีจ  านวนขอ้ค าถามรวมทั้งส้ิน 37 ขอ้ โดยแยก
เป็นรายขอ้ โดยในแต่ละขอ้มีค าตอบให้เลือกตอบตามล าดบัความคิดเห็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย 
และนอ้ยท่ีสุด 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นขอ้ค าถามปลายเปิดให้ผูต้อบแสดงความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้  าแบบสอบถามออนไลน์ และใชว้ิธีการประชาสัมพนัธ์

ผา่นทางเฟสบุค๊ ไลน์ และส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยงักลุ่มตวัอยา่งเป้าหมาย 
 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
หลังจากได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแลว้ ผูว้ิจัยจะท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น แลว้จึงน าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 
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4. ผลการวจิัย 
การค้นคว้าอิสระเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการรักษาคนเก่งขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อ
การรักษาคนเก่งในองคก์าร โดยมีวตัถุประสงคศึ์กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการรักษาคนเก่งในองคก์ารภาครัฐและภาคเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากนั้ นน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ศึกษา น าไปสู่การ
ประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดกลยทุธ์การรักษาคนเก่งในองคก์ารท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของแต่ละองคก์ารทั้งองคก์าร ซ่ึง
ผูศึ้กษาได้สร้างแบบสอบถามโดยศึกษาและค้นคว้าข้อมูล จากงานวิจัย วารสาร บทความทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือน ามาใช้ก  าหนดข้อค าถามในแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดและใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) ในการวดัระดบัความคิดเห็น เพ่ือน าไปทดสอบกับกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงไดมี้การค านวณและ
ก าหนดกลุ่มตวัอย่างไวจ้  านวน 300 คน หลงัจากนั้นไดน้ าแบบสอบถามไปแจกให้กบักบักลุ่มตวัอย่างเป้าหมายทาง
ออนไลน์ (เฟสบุค๊ ไลน์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์) โดยมุ่งเนน้กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน ผูศึ้กษา
ใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูลเป็นระยะเวลา 15 วนั (ตั้งแต่วนัท่ี 28 ตุลาคม 2561 – 11 พฤศจิกายน 2561) โดยไดรั้บ
แบบสอบถามตอบกลบัคืนมาจ านวน 285 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95 จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์ดว้ย
โปรแกรม excel (pivot table) เพ่ือหาค่าความถ่ี (frequencies)  ค่าร้อยละ (percentage) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard derivation) โดยมีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี   
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที ่1  
ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 1 

ประกอบด้วย เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพการสมรส อายุงานรวม อายุงานปัจจุบนั จ  านวน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งงานในปัจจุบนั ฝ่ายงานหรือแผนกท่ีสังกดั ลกัษณะขององคก์าร และ
ต าแหน่งท่ีตั้งขององคก์าร สรุปไดว้่า 

1. เพศ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 รองลงมาเป็นเพศ
ชาย จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 ตามล าดบั 

2. ช่วงอาย ุผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายรุะหว่าง 36-40 ปี มีจ  านวนมากท่ีสุดคือ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 41 
รองลงมาคืออายรุะหว่าง 31 - 35 ปี จ  านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 รองลงมาคืออายุระหว่าง 41-45 ปี จ  านวน 30 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 รองลงมาคืออายรุะหว่าง 26-30 ปี จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4 รองลงมาคืออายรุะหว่าง 
46-50 ปี จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 7 รองลงมาคืออายตุ  ่ากว่า 25 คน จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 รองลงมาคือ
อาย ุ51-55 ปี จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 รองลงมาคืออาย ุ61 ปีข้ึนไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 รองลงมา
คืออายรุะหว่าง 56-60 ปี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดบั 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด ผูต้อบแบบสอบถามมีการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาโท จ านวน 130 คน คิด
เป็นร้อยละ 45.6 รองลงมาคือปริญญาตรี จ  านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 และปริญญาเอก จ านวน 51 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.9 ตามล าดบั 

4. สถานภาพการสมรส ผูต้อบแบบสอบถามมีสถานภาพโสดมากท่ีสุด จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 56.2 
รองลงมาคือสมรส จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 41 และหมา้ย/หยา่ร้าง จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดบั 
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5. อายุงานรวม ผูต้อบแบบสอบถามมีอายุงานมากท่ีสุดในช่วง 11-15 ปี จ  านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.4 รองลงมาคืออายุงานในช่วง 16-20 ปี จ  านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 รองลงมาคืออายุงานในช่วง 6-10 ปี 
จ  านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 รองลงมาคืออายงุานในช่วง 1-5 ปี จ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 รองลงมาคือ
อายงุานในช่วง 31 ปีข้ึนไป จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 รองลงมาคืออายงุานในช่วง 21-25 ปี จ  านวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.3 และมีอายงุานในช่วง 26-30 ปี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดบั 

6. อายุงานปัจจุบนั ผูต้อบแบบสอบถามมีอายุงานปัจจุบนัมากท่ีสุดในช่วง 1-5 ปี จ  านวน 116 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.7 รองลงมาคืออายงุานในช่วง 6-10 ปี จ  านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 รองลงมาคืออายงุานในช่วง 11-15 
ปี จ  านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 รองลงมาคืออายงุานในช่วง 16-20 ปี จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 รองลงมา
คืออายุงานในช่วง 31 ปีข้ึนไป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 รองลงมาคืออายุงานในช่วง 21-25 ปี จ  านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.8 และมีอายงุานในช่วง 26-30 ปี จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 โดยมีผูต้อบค าถามท่ีตอบเกษียณอายุ
แลว้ จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดบั 

7. จ  านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จ านวน 139 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.8 รองลงมาคือมีผูใ้ต้บงัคับบญัชาจ านวน 1-10 คน จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาคือมี
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจ านวน 11-20 คน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 และ มีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจ านวน 101 คนข้ึนไป 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 รองลงมาคือมีผูใ้ต้บงัคับบญัชาจ านวน 21-30 คน จ านวน 5 คน รองลงมาคือมี
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจ านวน 31-40 คน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 และมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจ านวน 51-60 คน จ านวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 รองลงมาคือมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจ านวน 61-70 คน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 และมี
ผูใ้ต้บงัคับบญัชาจ านวน 91-100 คน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 โดยมีผูต้อบค าถามท่ีเลือกเกษียณอายุแลว้ 
จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดบั 

8. รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 40,000 -60,000 บาท 
จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 รองลงมาคือมีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 20,000-40,000 บาทจ านวน 75 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.4 รองลงมาคือมีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 60,000-80,000 บาท จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 รองลงมา
คือมีรายไดต่้อเดือนสูงกว่า 100,000 บาท จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 รองลงมา รองลงมาคือมีรายไดต่้อเดือน
ระหว่าง 80,000-100,000 บาท จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 และมีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 20,000 บาท จ านวน 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 โดยมีผูต้อบค าถามท่ีเลือกเกษียณอายแุลว้ จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 ตามล าดบั 

9. ต าแหน่งงานปัจจุบนั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานในระดบัปฏิบติัการจ านวน 149 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.8 รองลงมาคือระดับบงัคับบญัชา จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 รองลงมาคือผูบ้ริหาร
ระดบักลาง จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 รองลงมาผูบ้ริหารระดบัสูงของสายงาน จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.8 และเป็นผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์าร จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 โดยมีผูต้อบค าถามท่ีเลือกเกษียณอายแุลว้ 
จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 ตามล าดบั 

10. ฝ่ายงานหรือแผนกท่ีสังกดั ผูต้อบแบบสอบถามมีสังกดัในฝ่ายอ่ืน ๆ (งาน/แผนกท่ีนอกเหนือจากท่ี
ผูว้ิจยัก  าหนด) จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 รองลงมาคือฝ่ายขาย จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 รองลงมา
คือฝ่ายสนบัสนุนเชิงเทคนิค จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 รองลงมาคือฝ่ายบริหาร จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.6 รองลงมาคือฝ่ายผลิต จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 รองลงมาฝ่ายบญัชีและการเงิน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.8 รองลงมาคือฝ่ายธุรการทัว่ไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 และฝ่ายบริการลูกค้าและประชาสัมพนัธ์ 
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จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 และฝ่ายทรัพยากรบุคคล จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ตามล าดบั โดยมีผูต้อบ
ค าถามท่ีเลือกเกษียณอายแุลว้ จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดบั 

11. ลกัษณะขององค์การ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานภายใตห้น่วยงานภาคเอกชน จ านวน 153 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.9 รองลงมาคือหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 รองลงมาคือหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และหน่วยงานอ่ืน ๆ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 โดยมีผูต้อบค าถาม
ท่ีเลือกเกษียณอายแุลว้ จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดบั 

12. ต าแหน่งท่ีตั้งขององคก์าร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานท่ีท างานในเขตกรุงเทพมหานครมาก
ท่ีสุด จ  านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 รองลงมาคือปริมณฑล จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 โดยมีผูต้อบค าถามท่ีเลือกเกษียณอายุแล้ว จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 
ตามล าดบั 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที ่2 
ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามในส่วนท่ี 2 เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการรักษาคนเก่งในองคก์าร 9 ดา้น โดยใช้

สถิติท่ีใชใ้นการศึกษาคือค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และระดบัความคิดเห็นท่ีมี
ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรักษาคนเก่งในองคก์ารจากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียกบัเกณฑท่ี์ตั้งไวพ้บว่าปัจจยัท่ีมีระดบัความ
คิดเห็นภาพรวมในระดบัมากและระดบัปานกลาง ดงัน้ี 

 ระดบัความคิดเห็นภาพรวมในระดบัมาก ไดแ้ก่ 
1) ความมัน่คง โอกาสก้าวหน้าในสายงาน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความมัน่คงในงาน (มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.81) โอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.80) การสนับสนุนความกา้วหน้าในสายอาชีพ (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.81) มีมาตรฐานและแนวปฏิบติัเป็นท่ียอมรับเก่ียวกบัการประเมินผลงานเพ่ือเล่ือนต าแหน่งหรือปรับอตัรา
ค่าตอบแทน (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.81) 

2) ผลตอบแทน รางวัล และสวัสดิการ ท่ีเหมาะสมกับผลงาน ประกอบด้วย การได้รับค่าจ้าง
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.87) การไดรั้บ
ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ เช่น โบนัส คอมมิสชั่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าเบ้ียขยนั (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.87) การได้รับผลประโยชน์หลังออกจากงาน เช่น บ านาญ ค่าตอบแทนเม่ือเกษียณอายุ ค่า
รักษาพยาบาลหลงัออกจากงาน (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.86) การไดรั้บรางวลัหรือการ
ไดรั้บการยอมรับเม่ือท างานบรรลุผลตามเป้าหมาย (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.86) การ
ไดรั้บสวสัดิการต่าง ๆ ในอตัราท่ีสูงกว่ากฎหมายแรงงานก าหนด (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.86) การไดรั้บผลประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น บริการรถรับส่งพนกังาน ค่าท่ีพกั ค่ายานพาหนะ บริการท่ีให้เปล่าหรือ
ในลกัษณะอุดหนุน (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.87) 

3) ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ประกอบดว้ย การไดรั้บมอบหมายให้ท  างานท่ีเหมาะสมกบัความ
เช่ียวชาญ (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.89) การไดรั้บมอบหมายให้ท  างานท่ีมีความส าคญั
ต่อองค์การ (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.89) การได้รับมอบหมายให้ท  างานท่ีทา้ทาย
ความสามารถ (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.89) การไดรั้บอิสระในการวางแผนการท างาน
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และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในการท างาน (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.89) การก าหนดขอบเขต
งานและหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชดัเจน (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.88) การหมุนเวียน
งานหรือการมอบหมายให้ท  างานใหม่ ๆ (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.88) 

4) องค์การและการบริหาร เป็นองค์การมีทิศทางและเป้าหมายท่ีชดัเจน  (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.86) มีการก าหนดกลยทุธ์ ค่านิยมองคก์ร เพ่ือเป็นแนวทางให้ทุกคนถือปฏิบติั (มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.88 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86) ผูบ้ริหารมีการบริหารจดัการท่ีดี โปร่งใส และเป็นธรรม ช้ีแจง
เป้าหมายในการปฏิบติังานกบัพนักงานอย่างชัดเจน (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.86) 
กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององค์การมีความเหมาะสม (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.85) 
ความภาคภูมิใจท่ีไดป้ฏิบติังานในองค์การท่ีมีช่ือเสียง (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.84) 
ภาพลกัษณ์ขององคก์ารและการไดรั้บเกียรติจากบุคคลภายนอกในฐานะพนักงานขององคก์าร (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.86) 

5) สภาพแวดลอ้มในการท างาน ประกอบด้วย สถานท่ีท างานอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม (มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.96) สภาพแวดลอ้มมีความเหมาะสมต่อการท างาน ไม่มีปัจจยัท่ี
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและไม่เส่ียงอันตราย (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.96) สถานท่ี
ท างานสะอาด กวา้งขวางไม่แออดั และมีท่ีจอดรถเพียงพอ (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.96) 
มีการสนับสนุนอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการท างานท่ีมีสภาพดี และพร้อมใชง้าน (มีค่า เฉล่ียเท่ากบั 3.91 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.96) 

6) คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบดว้ย องค์การให้ความส าคญักบัการสร้างสมดุลชีวิตและการ
ท างาน (work-life balance) (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.67) ความยืดหยุ่นในการท างาน 
เช่น การจัดตารางเวลาการเข้าท างาน การออกแบบงานใหม่ให้เหมาะสมกับบุคคล (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.67) 

7) ความสัมพนัธ์ทางสังคม ประกอบด้วย ความสัมพนัธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน ผูใ้ต้บงัคับบญัชา 
ผูบ้งัคบับญัชา และผูบ้ริหาร (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.94) การไดรั้บการยอมรับจาก
เพ่ือนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชา และผูบ้ริหาร (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.94) การท างานเป็นทีมและการไดรั้บความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชา และผูบ้ริหาร
เม่ือประสบปัญหาต่าง ๆ (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.94) การไดท้  างานกบัผูบ้งัคบับญัชาท่ี
มีความรู้ความสามารถ (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.92) การไดท้  างานกบัผูบ้งัคบับญัชาท่ีมี
ความยติุธรรม (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.93) การไดรั้บการดูแล สอนงาน ให้ค าแนะน า 
และช่วยเหลือจากผูบ้งัคบับญัชา (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.92) 

8) ความผกูพนัและจงรักภกัดีต่อองคก์าร (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.73) 
 ระดบัความคิดเห็นภาพรวมในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ โอกาสในการฝึกอบรมและการพฒันาดา้นต่าง ๆ 

ประกอบดว้ย การไดรั้บโอกาสให้ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.45) และการไดรั้บโอกาสฝึกอบรมและพฒันาความรู้ ทกัษะและความสามารถต่าง ๆ อยู่เสมอ สูงข้ึน (มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.29 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.46) 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที ่3 
ผูต้อบแบบสอบถามได้ให้ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์เพ่ิมเติมในหลายประเด็นท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งกบัการรักษาคนเก่งในองคก์าร โดยมีตวัอยา่งความคิดเห็นจากผูต้อบแบบสอบถาม เช่น องคก์รจะรักษา
คนเก่งได้ด้วยการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมให้รับผิดชอบและสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ให้เขาเหล่านั้ นไปสู่
เป้าหมาย การให้เกียรติ ยอมรับ และตอบแทนอยา่งเป็นธรรม การสร้างบรรยากาศการท างานท่ีสร้างสรรค ์การท างาน
เป็นทีม การมอบหมายงานท่ีมีความทา้ทาย ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืน ๆ ว่ามีการบริหารจดัการ
ทรัพยากรบุคคลในดา้นต่าง ๆ อยา่งไร เช่น ค่าตอบแทนส าหรับพนกังานแต่ละต าแหน่งขององคก์ร ไม่เช่นนั้นคนเก่ง
อาจมีแรงจูงใจในการท างานน้อยและยา้ยไปท างานท่ีอ่ืนท่ีให้ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีดีกว่า ผูบ้ริหารควรเรียนรู้
เป้าหมายส่วนตวัของแต่ละคนเพ่ือเขา้ใจในทศันคติการท างานของคนเก่งดว้ย  โดยท่ีนโยบายใดนโยบายหน่ึงไม่
สามารถส่งผลต่อพนกังานทุกคนได ้การให้ส่ิงตอบแทนท่ีตรงตามความตอ้งการของพนกังาน โดยเฉพาะพนกังานท่ีมี
คุณค่าในองค์กรเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะรักษาคนเก่งในองคก์รไวไ้ด ้องค์กรท่ีมีความคล่องตวัในการบริหารจะมีโอกาสดึง
คนเก่งให้อยูร่่วมไดม้ากกว่าจากการไม่ยดึติดในรูปแบบการตอบแทนแบบใดแบบหน่ึง นอกจากน้ีควรให้คนเก่งทราบ
ประวติั ความส าคญัขององค์กร เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจ รักในองค์กร ตลอดจนผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดี ยก
ยอ่งคนท่ีท างานดี ให้สวสัดิการหรือก าลงัใจเม่ือท าส่ิงท่ีดี ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความเป็นธรรม มีความเห็นอกเห็นใจและ
พยายามช่วยแกไ้ขปัญหาทั้งในเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั เป็นตน้ 
 
5. การอภปิรายผล 

การค้นคว้าอิสระเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการรักษาคนเก่งขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท าให้ได้ข้อมูลท่ีตอกย  ้าความส าคญัของปัจจัยในด้านต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการรักษา
พนักงานท่ีเป็น “คนเก่ง” ให้อยู่ในองคก์าร น าไปสู่การออกแบบกลยทุธ์ดา้นการบริหารจดัการคนเก่งท่ีเหมาะสมกบั
แต่ละองคก์าร ซ่ึงมีความแตกต่างกนัไปตามแต่ลกัษณะขององค์การ ซ่ึงไม่มีสูตรส าเร็จ โดยองคก์ารอาจมุ่งเน้นไปยงั
ปัจจยัท่ีสร้างผลกระทบสูง สามารถด าเนินการได ้หรืออาจผสมผสานปัจจยัดา้นต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั ตวัอยา่งของกลยทุธ์
ท่ีใช้ในการรักษาคนเก่ง ได้แก่ การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนหรือสวสัดิการในระดับท่ีสามารถจูงใจพนักงาน การ
ส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาคนเก่งอย่างต่อเน่ือง การให้ความส าคญักบัการวางแผนวางแผนความกา้วหน้าในสาย
อาชีพของคนเก่ง การมอบหมายงานท่ีทา้ทายและมีความหมายต่อองคก์าร การให้อิสระในการตดัสินใจในท างาน การ
ให้ความส าคญักบ้ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงาน การจา้งงานแบบยืดหยุ่น การให้ความส าคญักบัการสร้างความ
ผูกพนัของคนเก่งกับองค์การ การกล่าวยกย่องชมเชย การให้เกียรติ และการให้รางวลัในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น 
เก่ียวขอ้งท่ีไดอ้า้งอิงถึงก่อนหนา้น้ีว่าสอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนัอยา่งไร   

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
การค้นคว้าอิสระเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการรักษาคนเก่งขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ ( survey research) โดยได้มีการรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามออนไลน์ท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างคือพนักงานในองค์การของรัฐและหน่วยงานเอนชนในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมาณฑล จ านวน 285 ชุด ในระหว่างวนัท่ี 28 ตุลาคม 2561 - 11 พฤศจิกายน 2561 โดยผล
การศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีระดบัความคิดเห็นภาพรวมในระดบัมาก มีจ  านวน 8 ดา้น คือ 1) ความมัน่คง โอกาสกา้วหนา้
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ในสายงาน 2) ผลตอบแทน รางวลั และสวสัดิการ 3) ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 4) องค์การและการบริหาร 5) 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 6) คุณภาพชีวิตในการท างาน 7) ความสัมพนัธ์ทางสังคม 8) ความผกูพนัและจงรักภักดี
ต่อองค์การ และปัจจยัท่ีมีระดบัความคิดเห็นภาพรวมในระดบัปานกลาง มีจ  านวน 1 ดา้น คือโอกาสในการฝึกอบรม
และพฒันาดา้นต่าง ๆ นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัไดรั้บขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์จากผูต้อบแบบสอบถามอีกดว้ย องคค์วามรู้
ท่ีไดจ้ากการศึกษาดงักล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการประยกุต์ใชใ้นการวางแผนและก าหนดกลยทุธ์การรักษาคน
เก่งในองคก์ารต่อไปในอนาคต ตวัอยา่งของกลยทุธ์ในการรักษาคนเก่งในองคก์าร ดงัน้ี 

 การจ่ายค่าจา้ง ค่าตอบแทนหรือสวสัดิการในระดบัท่ีสามารถจูงใจพนกังาน 
 การให้ความส าคญักบัการวางแผนวางแผนความกา้วหนา้ในสายอาชีพของคนเก่ง  
 การมอบหมายงานท่ีทา้ทายและมีความหมายต่อองคก์าร 
 การให้อิสระในการตดัสินใจในท างาน 
 การให้ความส าคญักบัชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีของพนกังาน 
 การจา้งงานแบบยดืหยุน่ 
 การส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาคนเก่งอยา่งต่อเน่ือง 
 การให้ความส าคญักบัการสร้างความผกูพนัของคนเก่งกบัองคก์าร 
 การให้เกียรติ การกล่าวยกยอ่งชมเชย และการให้รางวลัในรูปแบบต่าง ๆ 

เน่ืองจากความตอ้งการของพนกังานแต่ละคนมีความแตกต่างกนั การก าหนดนโยบายหรือกลยทุธ์เพียงอยา่ง
ใดอย่างหน่ึงอาจไม่ไดผ้ลกบัพนักงานท่ีเป็น “คนเก่ง” ทุกคน องค์การจ าเป็นตอ้งคน้หาปัจจยัท่ีสร้างความพึงพอใจ
ให้กบัพนกังานท่ีเป็น “คนเก่ง” ค่าตอบแทนและสวสัดิการอาจไม่สามารถจูงใจคนเก่งไดห้ากขาดการมอบหมายงานท่ี
มีความทา้ทายความสามารถ การเห็นคุณค่า การยอมรับในผลงาน การให้รางวลัหรือการกล่าวค าช่ืนชมอาจเป็นขวญั
และก าลงัใจท่ียิ่งใหญ่แก่พนักงาน อีกทั้งกระตุน้ให้ “คนเก่ง” มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการท างาน ดงันั้นส่ิง
ส าคญัขององคก์ารคือความเขา้ใจพนักงานและเห็นคุณค่าของพนังงานท่ีเป็น “คนเก่ง” เพ่ือการวางแผนการส่งเสริม
และบริการจดัการคนเก่งให้อยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสาเหตุของปัญหายอดสินเช่ือรายย่อยไม่บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

และ 2) เสนอแนะหาแนวทางในการเพ่ิมยอดสินเช่ือรายย่อยธนาคารออมสินเขตราชวตัร เก็บรวบรวมขอ้มูลด้วย
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 400 ราย และสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการเขต  ผูช่้วยผูอ้  านวยการหน่วยวิเคราะห์
สินเช่ือ และผูช่้วยผูอ้  านวยการหน่วยประเมินราคาและพิธีการสินเช่ือ จ  านวน 3 ราย  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 
การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างด้วยการทดสอบที  
ความแปรปรวนทางเดียว  และพยากรณ์ด้วยสถิติการถดถอยเชิงพหุ  ใช้แผนผงัก้างปลาหาสาเหตุของปัญหา  
และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาใช ้SWOT Analysis และ TOWS Matrix ผลการศึกษาพบบว่า 1)  สาเหตุของปัญหายอด
สินเช่ือรายย่อย ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์/บริก าร ด้านการส่งเสริมการตลาด  
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นกระบวนการ ความพึงพอใจคุณภาพการบริการ ดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นความเช่ือถือได ้
และดา้นการตอบสนองตอบทนัที 2) ไดแ้นวทางการแกปั้ญหาการเพ่ิมยอดสินเช่ือรายย่อย 4 กลยุทธ์เป็นทางเลือก ไดแ้ก่  
กลยุทธ์การเติบโตแบบพฒันาผลิตภัณฑ์ในระดับองค์กร กลยุทธ์ความแตกต่างในระดับหน่วยธุรกิจ และกลยุทธ์ด้าน
การตลาด หลกั 7P’s กลยทุธ์ดา้นการเงินในระดบัหน้าท่ี  และเลือกเพียงทางเดียวเพ่ือน าไปสู่แผนปฏิบติังานคือ ทางเลือกกล
ยทุธ์ดา้นการตลาดหลกั 7P’s ดว้ยเหตุผลไปใชเ้ป็นกลยทุธ์เชิงรุก เชิงแกไ้ข และเชิงป้องกนั 
ค าส าคญั:  สินเช่ือรายยอ่ย, การเพ่ิมยอดสินเช่ือรายยอ่ย 

 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study 1) cause of problems increasing retail loan did not accord to 

the bank target, and 2) suggestion the guidelines to increasing retail loan of Government Savings Bank, Rajavat Zonal 
Office. The information were collected from the samples using questionnaire of 400 people. Additionally, 3 persons 
of Vice President, Assistant Vice President Unit of Loan Analysis, Assistant Vice President Unit of Evaluation and 
Loan Administration Officer Rajavat Zonal Office were interview. The data were investigated using frequency 
distributions, percentage, mean, standard deviation, test concerning a difference by t-test, One-Way Analysis of 
Variance, and Multiple Regression Analysis. Also, fish bone diagram was used to find cause of problems and the 
analysis results were taken to find the way to solving problems using SWOT Analysis and TOWS Matrix.  
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The results of research showed that 1) the cause of retail loan problems were marketing mix factors, service 
of product/services, marketing promotions, distribution channels, and processing. The satisfaction on service quality 
of confidence, reliability, and immediate response were cause of problems on decision using retail loan service. 2) 
The guidelines to solving problem of increasing retail loans were 4 strategies. They were the growth of products 
development in organization, the difference in business unit, the 7P's marketing mix, and the finance in duty. The 
7P's marketing mix strategy was chosen to operation plan.       
Keywords :  retail loan, the increasing retail loan 
 

1. บทน า 
 จากสถานการณ์การเปล่ียนแปลงการขยายตวัของสินเช่ือของธนาคารออมสิน ท าให้อตัราการเติบโตสินเช่ือ
รายย่อยมีการเติบโตค่อยเป็นค่อยไปท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีมายื่นขอกูสิ้นเช่ือรายย่อยเพ่ือ
น าไปแก้ไขหน้ีนอกระบบ และต้องคัดแยกว่าเป็นกลุ่มท่ีมีหน้ีสินจากสาเหตุใด ใครเป็นเจ้าหน้ี แมว้่าผูข้อสินเช่ือ 
รายย่อยมีความจ าเป็นตอ้งกูเ้พ่ือใชจ่้ายฉุกเฉิน แต่ผลกระทบอาจเกิดข้ึนเขา้มาอยู่ในระบบธนาคารมากข้ึน ก่อให้เกิด
ความเส่ียงหน้ีคา้งช าระ โดยเฉพาะธนาคารสาขาของธนาคารออมสินพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เขตราชวตัร ท่ีมีอยูห่ลาย
สาขาต้องประสบปัญหาการปล่อยสินเช่ือ ไม่เป็นไปตามตัวช้ีวดัตามท่ีธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ก าหนด  
จากขอ้มูลของธนาคารออมสินส านกังานเขตราชวตัร การอนุมติัสินเช่ือรายย่อยต ่ากว่าเป้าหมายรวมของแต่ละสาขา 
ไดสิ้นเช่ือรายย่อยทั้งในส่วนของจ านวนรายไดอ้นุมติัและจ านวนเงินท่ีอนุมติัของสินเช่ือ และจ านวนการอนุมติัของ
บตัรเครดิตได้มากกว่าจ านวนการอนุมัติของบตัรกดเงินสด  ท าให้ในภาพรวมการอนุมัติคิดเป็นร้อยละ 96.12  
และไม่บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้(ธนาคารออมสิน ส านักงานเขตราชวตัร, 2561) ซ่ึงอาจเกิดจากสาเหตุปัจจยัต่างๆ 
และความพึงพอใจคุณภาพการบริการท่ีอาจส่งต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ยของธนาคาร  
  จากเหตุผลดงักล่าว  ท  าให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดสินเช่ือรายย่อยธนาคารออมสิน 
เขตราชวตัร ท่ีคาดว่าจะเป็นประโยชน์กบัธนาคาร เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางเพ่ิมยอดสินเช่ือรายยอ่ย
ให้กับธนาคาร และเป็นทางเลือกไปใช้ก  าหนดแผนปฏิบติังานของธนาคารออมสินเขตราชวตัร ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายตามท่ีธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ก าหนด 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1 เพ่ือศึกษาสาเหตุของปัญหายอดสินเช่ือรายยอ่ยไม่บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
2.2  เพ่ือเสนอแนะหาแนวทางในการเพ่ิมยอดสินเช่ือรายย่อยธนาคารออมสินเขตราชวตัร 

 

3. การทบทวนทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 การศึกษาคร้ังน้ีไดท้บทวนวรรณกรรมจากทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 7’Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) 
ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) ลกัษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) (Kotler and Keller, 2012) ท่ีเป็นตวัแปรหรือเคร่ืองมือ
ทางการตลาดท่ีสามารถน าไปศึกษาธุรกิจบริการของธนาคาร และศึกษาทฤษฎีคุณภาพการให้บริการ ท่ีเป็นการวดั
คุณภาพการบริการจากความพึงพอใจ ได้แก่ ความเช่ือมัน่ไวว้างใจได้ (Reliability) ความเช่ือถือได้ (Assurance)   
ความมีตัวตน (Tangibility)  ความเอาใจใส่ (Empathy)  และการตอบสนองทนัที (Responsiveness)  (Parasuraman, 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1208 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

Zeithaml, and Berry, 2013) ซ่ึงน าไปใชศึ้กษาถึงความพึงพอใจคุณภาพบริการสินเช่ือรายย่อย รวมถึงการใชท้ฤษฎี
ก้างปลาหรือแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหากับสาเหตุ
ทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อให้เกิดปัญหานั้ น (วนัรัตน์ จนัทกิจ, 2550) โดยผูศึ้กษาน าไปใชศึ้กษาถึงหาสาเหตุของ
ปัญหาการเพ่ิมยอดสินเช่ือรายย่อยธนาคาร  นอกจากน้ีใชท้ฤษฎีวิเคราะห์การก าหนดกลยุทธ์ดว้ย SWOT Analysis 
และ TOWS Matrix จากแนวคิดท่ีว่า SWOT Analysis  วิเคราะห์สภาพการณ์ภายในและภายนอกขององค์การ เพ่ือ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง รู้จกัสภาพแวดลอ้ม  และโอกาสอุปสรรค ท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริหารขององคก์าร
ทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต และน ามาหาทางเลือกกลยุทธ์ 
ท่ีเหมาะสม ดว้ยตาราง TOWS Matrix ออกมา 4 แบบคือ กลยทุธ์เชิงรุก (SO Strategy) กลยทุธ์เชิงแกไ้ข (WO Strategy) 
กลยุทธ์ เ ชิงป้องกัน (ST Strategy) และกลยุทธ์ เ ชิง รับ (WT Strategy) เ พ่ือน าไปใช้เ ป็นเ ลือกแผนกลยุทธ์ 
ในระดบัองคก์ร ระดบัหน่วยธุรกิจ และระดบัหนา้ท่ี (พิบูล  ทีปะปาล, 2551) 
 

4. การด าเนินการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
การศึกษาคร้ังน้ีมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายมาจากตวัแทนกลุ่มลูกคา้ กลุ่มผูบ้ริหารและฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งการ

ท างานสินเช่ือของธนาคารออมสินเขตราชวตัร ไดแ้ก่ ส านกังานเขตราชวตัร 1 แห่ง และธนาคารสาขา 10 สาขา ไดแ้ก่ 
สาขาศรีย่าน สาขาแยกพิชยั สาขานางเล้ิง สาขาราชวตัร สาขาสะพานแดง สาขาสวนจิตรลดา สาขาถนนประดิพทัธ์ 
สาขาสุพรีม คอมเพล็กซ์ สามเสน สาขามหานาค และสาขาท าเนียบรัฐบาล โดยกลุ่มลูกคา้ซ่ึงมีประชากรไม่ทราบ
จ านวนท่ีแทจ้ริง ดงันั้นในการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งผูศึ้กษาใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งกรณีท่ีมีประชากรมีจ านวนไม่แน่นอน 
โดยใชสู้ตรของ W.G. Cochran (2007) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 385 ตวัอยา่ง และเพ่ิมจ านวน
กลุ่มตวัอย่างมาเป็นจ านวน 400 ตวัอย่าง และท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental 
Sampling) แยกเป็นธนาคารออมสิน ส านักงานเขตราชวตัร 1 แห่ง จ  านวน 40 ราย และธนาคารสาขา 10 สาขา  
สาขาละ 36 ราย จ านวน 360 ราย ส่วนกลุ่มผูบ้ริหารและฝ่ายท่ีเก่ียวข้องการท างานสินเช่ือของธนาคารออมสิน 
เขตราชวตัร โดยเลือกแบบเจาะจงผูอ้  านวยการเขตราชวตัร ผูช่้วยผูอ้  านวยการธนาคารออมสินเขตราชวตัรหน่วย
วิเคราะห์สินเช่ือ และผูช่้วยผูอ้  านวยการธนาคารออมสินเขตราชวัตรหน่วยประเมินราคาและพิธีการสินเช่ือ   
จ านวน 3 ราย  

ตวัแปรในการศึกษา 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ในการศึกษาเชิงปริมาณ ประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระ คือ 1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการสินเช่ือ  7 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้น
กระบวนการให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และ 3) ความพึงพอใจคุณภาพบริการของสินเช่ือธนาคาร
ออมสินเขตราชวตัร 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเช่ือมัน่ ด้านความเช่ือถือได้ ด้านความมีตัวตน ด้านความเอาใจใส่  
และดา้นการตอบสนองตอบทนัที ส่วนตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารออมสินเขตราชวตัร  

ส่วนในการคึกษาเ ชิงคุณภาพศึกษาตัวแปร ท่ีใช้ในการสร้ างแนวค าถามสัมภาษณ์ เ ป็น ปัจจัย  
ส่วนประสมทางการตลาดบริการสินเช่ือ 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  
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และ 2) ความพึงพอใจคุณภาพบริการของสินเช่ือธนาคารออมสินเขตราชวตัร 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเช่ือมั่น  
ดา้นความเช่ือถือได ้ดา้นความมีตวัตน ดา้นความเอาใจใส่ และดา้นการตอบสนองตอบทนัที 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
การศึกษาใช้แบบสอบถามมีโครงสร้างและแบบสัมภาษณ์ชนิดไม่มีโครงสร้าง เ ป็นเค ร่ืองมือ  

เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1  ปัจจัยส่วนบุคคล มีลักษณะเป็นค าถาม 
ปลายปิดท่ีให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการสินเช่ือรายย่อย  ส่วนท่ี 3 
ความพึงพอใจคุณภาพบริการของสินเช่ือรายย่อย  และส่วนท่ี 4 การตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือรายย่อยของ  
ธนาคารออมสินเขตราชวตัร  ซ่ึงในส่วนท่ี 2-4 ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราอัตราภาคท่ีเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) เป็นการวดัความคิดเห็น 5 ตวัเลือก ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert’s scale) ส่วนแบบสัมภาษณ์
ออกแบบแนวค าถามสัมภาษณ์ใน 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการสินเช่ือรายย่อย   
และส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจคุณภาพบริการของสินเช่ือรายยอ่ย  และน าเคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
ท่ีสร้างข้ึนน้ีปรึกษาและขอค าแนะน าอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองและขอความอนุเคราะห์พนักงานของธนาคารช่วยเก็บรวบรวมขอ้มูล

จากลูกคา้ โดยผูศึ้กษาไดแ้นบแบบสอบถามเพ่ือด าเนินการเก็บกลุ่มตวัอย่าง 400 ราย  แยกเป็นส านักงานเขตราชวตัร  
1 แห่ง จ  านวน 40 ราย และธนาคารสาขา 10 สาขา สาขาละ 36 ราย  จ  านวน  360 ราย   ได้แก่ สาขาศรีย่าน สาขา 
แยกพิชัย สาขานางเล้ิง สาขาราชวตัร สาขาสะพานแดง สาขาสวนจิตรลดา สาขาถนนประดิพทัธ์ สาขาสุพรีม  
คอมเพล็กซ์ สามเสน สาขามหานาค สาขาท าเนียบรัฐบาล  และเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการเขตราชวตัร  
ผูช่้วยผูอ้  านวยการธนาคารออมสินเขตราชวัตรหน่วยวิเคราะห์สินเช่ือ และผูช่้วยผูอ้  านวยการธนาคารออมสิน  
เขตราชวตัรหน่วยประเมินราคาและพิธีการสินเช่ือ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
จากขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได ้ผูศึ้กษาจะน ามาวิเคราะห์โดยอาศยัเคร่ืองมือท่ีน ามาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

เพ่ือน าไปหาแนวทางในการเพ่ิมยอดสินเช่ือรายยอ่ยธนาคารออมสินเขตราชวตัรมีขั้นตอนดงัน้ี  
ขั้นตอนท่ี 1 น าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิเคราะห์ในเชิงพรรณาวิเคราะห์ และขอ้มูล 

ในส่วนแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ คือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล  
หาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการสินเช่ือ การตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ และความ
พึงพอใจคุณภาพบริการของสินเช่ือธนาคารออมสินเขตราชวตัร ดว้ยสถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  รวมถึงน าขอ้มูลมาหาสาเหตุของปัญหาดว้ยสถิติ การทดสอบที (Independent Sample t-test) 
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และพยากรณ์ด้วยสถิติการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis) ก  าหนดระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ขั้ นตอนท่ี 2 น าผลการวิเคราะห์จากขั้ นตอนท่ี 1 น าไปใช้สร้างแผนผังก้างปลาท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์ของสาเหตุหรือองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีท าให้เกิดสาเหตุของปัญหา 

ขั้นตอนท่ี 3 จากผลสาเหตุของปัญหา และผลการวิเคราะห์จากขั้นตอนท่ี 1 มาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรค ใช้ทฤษฎี SWOT Analysis และน ามาวิ เคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือตาราง TOWS Matrix  
เพ่ือเสนอแนะหาแนวทางแกไ้ขปัญหาในการเพ่ิมยอดสินเช่ือรายยอ่ยธนาคารออมสินเขตราชวตัร 
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5. ผลการวจิัย 
ผลการศึกษาสามารถน าเสนอตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  

 ส่วนท่ี 1  สาเหตุของปัญหายอดสินเช่ือรายย่อยไม่บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวข้องธนาคารออมสินเขตราชวตัร 
พบว่าจากข้อมูลการสอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-30 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 30,001 - 40,000 บาท และพิจารณาความ
คิดเห็นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ และความพึงพอใจคุณภาพการบริการ จากค่าเฉล่ียต ่าสุดไปสูงสุด ควร
ปรับปรุงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ปรับปรุงความพึงพอใจคุณภาพ
การบริการดา้นความเช่ือมัน่ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72  เม่ือทดสอบก าหนดระดบัความมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดว้ยสถิติ
การทดสอบที ความแปรปรวนทางเดียว และการถดถอยเชิงพหุ  เพ่ือหาสาเหตุปัญหา พบว่า ตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล ทุกตวั
แปรไม่เป็นเหตุผลสาเหตุของปัญหา แต่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภัณฑ์/บริการ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นกระบวนการ โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียต ่าสุดไปสูงสุด เป็นเหตุผล
สาเหตุของปัญหา ความพึงพอใจคุณภาพการบริการ ได้แก่ ด้านความเช่ือมั่น ด้านความเช่ือถือได้ และด้านการตอบ
สนองตอบทนัที โดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียต ่าสุดไปสูงสุด เป็นเหตุผลสาเหตุของปัญหา โดยสามารถอธิบายระดับการ
ตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารออมสินไดร้้อยละ  61.10  และสามารถสรุปสาเหตุของปัญหาดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 สรุปสาเหตุของปัญหาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคา้ 
สาเหตุของปัญหา ค่าเฉล่ีย แปลผล ค่า F Sig. แปลผล 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
1. ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ 3.80 เห็นดวัยมาก 3.02 0.00* เป็นเหตุผล 
2. ดา้นราคา 3.88 เห็นดวัยมาก 0.29 0.77 ไม่เป็นเหตุผล 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.03 เห็นดวัยมาก 2.92 0.02* เป็นเหตุผล 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.00 เห็นดวัยมาก 2.67 0.03* เป็นเหตุผล 
5. ดา้นบุคลากร 4.15 เห็นดวัยมาก 0.70 0.49 ไม่เป็นเหตุผล 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.96 เห็นดวัยมาก 0.82 0.41 ไม่เป็นเหตุผล 
7. ดา้นกระบวนการ 4.12 เห็นดวัยมาก 2.79 0.04* เป็นเหตุผล 

สาเหตุของปัญหา ค่าเฉล่ีย แปลผล ค่า F Sig. แปลผล 
ความพึงพอใจคุณภาพการบริการ 
1. ดา้นความเช่ือมัน่ 3.72 เห็นดว้ยมาก 3.21 0.00* เป็นเหตุผล 
2. ดา้นความเช่ือถือได ้ 3.93 เห็นดว้ยมาก 2.57 0.03* เป็นเหตุผล 
3. ดา้นความมีตวัตน 4.01 เห็นดว้ยมาก 0.16 0.87 ไม่เป็นเหตุผล 
4. ดา้นความเอาใจใส่ 4.10 เห็นดว้ยมาก 1.12 0.26 ไม่เป็นเหตุผล 
5. ดา้นการตอบสนอง ตอบทนัที 4.06 เห็นดว้ยมาก 3.49 0.00* เป็นเหตุผล 
หมายเหตุ ตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคลทุกตวัแปร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เป็น
เหตุผลสาเหตุของปัญหา เพราะค่า Sig. >0.05   

*ระดบัความมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการเขตราชวตัร ผูช่้วยผูอ้  านวยการธนาคารออมสินเขตราชวตัรหน่วย
วิเคราะห์สินเช่ือ และผูช่้วยผูอ้  านวยการธนาคารออมสินเขตราชวตัรหน่วยประเมินราคาและพิธีการสินเช่ือเก่ียวกบัสาเหตุ
ของปัญหายอดสินเช่ือรายยอ่ยไม่บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวข้องธนาคารออมสินเขตราชวตัร สรุปไดว้่าปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการท่ีเป็นสาเหตุของปัญหา ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ /บริการคือ การพฒันาผลิตภัณฑ์สินเช่ือรายย่อย
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ทนัการแข่งขนักบัธนาคารอ่ืน ดา้นการส่งเสริมการตลาดคือ การประชาสัมพนัธ์เร่ือง
สินเช่ือท่ีส่งเสริมการตลาดของธนาคาร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายคือ สถานท่ีรองรับลูกคา้ใชบ้ริการสินเช่ือมีไม่เพียงพอ 
และดา้นกระบวนการคือ หน้ีคา้งช าระจ านวนมาก รวมถึงเห็นว่าความพึงพอใจคุณภาพการบริการ ท่ีเป็นสาเหตุของปัญหา 
ดา้นความเช่ือมัน่ คือ การแกไ้ขและจดัการปัญหางานสินเช่ือ ดา้นความเช่ือถือได ้คือ พนักงานไม่สามารถตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการงานสินเช่ือไดทุ้กคน และดา้นการตอบสนองตอบทนัที คือ จ านวนผูบ้ริหารและบุคลากรมีไม่เพียงพอและขาดความ
เช่ือมโยงดว้ยเทคโนโลย ี   
 ดงันั้นจากขอ้มูลการสอบถามและสัมภาษณ์น ามาสรุปสาเหตุของปัญหา พบว่า สาเหตุของปัญหายอดสินเช่ือราย
ยอ่ยไม่บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้มาจากสาเหตุหลกัคือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในดา้นผลิตภณัฑ์/บริการท่ี
เกิดจากการพฒันาผลิตภณัฑ์สินเช่ือรายย่อยท่ีไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ทนัการแข่งขนักบัธนาคาร
อ่ืน ประกอบกบัดา้นการส่งเสริมการตลาดก็เป็นอีกสาเหตุท่ีเกิดจากไม่ประชาสัมพนัธ์เร่ืองสินเช่ือให้สอดคลอ้งกับการ
เปล่ียนแปลงในยคุปัจจุบนั นอกจากน้ีในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายก็เป็นสาเหตุท่ีเกิดจากสถานท่ีในการบริการสินเช่ือยงั
ไม่รองรับลูกคา้ไดเ้ท่าท่ีควรหรือมีไม่เพียงพอกบัการมาใชบ้ริการของลูกคา้ รวมไปถึงสาเหตุดา้นกระบวนการท่ีเกิดจากหน้ี
คา้งช าระจ านวนมากของการให้สินเช่ือรายย่อย ดงันั้นจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีธนาคารออมสินเขตราชวตัร ตอ้งปรับกลยุทธ์ปัจจยั 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  แต่อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากสาเหตุหลกัแลว้ ยงัมีสาเหตุรองคือ จากปัญหาความพึง
พอใจคุณภาพการบริการในดา้นความเช่ือมัน่ท่ีเกิดจากการแกไ้ขและจดัการปัญหางานสินเช่ือ ท่ีตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ใน
กิจการสถาบนัการเงิน และปัญหาดา้นความเช่ือถือได ้ท่ีเกิดจากพนักงานไม่สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการงานสินเช่ือได้
ทุกคน เพราะต่างฝ่ายต่างท าหน้าท่ีของตนเอง รวมไปถึงด้านการตอบสนองตอบทนัที ท่ีเกิดจากจ านวนผูบ้ริหารและ
บุคลากรมีไม่เพียงพอและขาดความเช่ือมโยงดว้ยเทคโนโลย ีท าให้การตอบสนองต่อลูกคา้ในบางสาขา ตอ้งปรับปรุงให้ทนั
กบัสังคมไร้เงินสดและการบริหารบริการการเงินในโลกของดิจิตอลไร้พรมแดน  
 ทั้งน้ีเม่ือน าสรุปสาเหตุของปัญหามาเขียนผงักา้งปลา โดยก าหนดประโยคปัญหาท่ีหัวปลา และก าหนดสาเหตุ
หลกั สาเหตุรอง สาเหตุย่อยท่ีกา้งปลาหัวปลา กล่าวคือ หัวปลาคือสาเหตุของปัญหายอดสินเช่ือรายยอ่ยท่ีไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายก าหนดไว ้สาเหตุหลกัมาจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 3 ดา้น ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ มีสาเหตุยอ่ย 
หมายเลข 1  การพฒันาผลิตภณัฑ์สินเช่ือรายย่อยตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ทนัการแข่งขนักับธนาคารอ่ืน  
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีสาเหตุย่อย หมายเลข 2 การประชาสัมพนัธ์เร่ืองสินเช่ือท่ีส่งเสริมการตลาดของธนาคาร  
ดา้นช่องทางการจ าหน่ายมีสาเหตุย่อย หมายเลข 3 สถานท่ีรองรับลูกคา้ใชบ้ริการสินเช่ือมีไม่เพียงพอ ดา้นกระบวนการ 
มีสาเหตุย่อย หมายเลข 4 หน้ีคา้งช าระจ านวนมาก ส่วนสาเหตุรองคือ ความพึงพอใจคุณภาพการบริการ 3 ดา้น ต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายคือ ดา้นความเช่ือมัน่ มีสาเหตุย่อย หมายเลข 5 การแกไ้ขและจดัการปัญหา
งานสินเช่ือ ด้านความเช่ือถือได้ มีสาเหตุย่อย หมายเลข 6 พนักงานไม่สามารถตอบโจทยค์วามต้องการงานสินเช่ือ 
ได้ทุกคน และด้านการตอบสนองตอบทนัที มีสาเหตุย่อย หมายเลข 7 จ  านวนผูบ้ริหารและบุคลากรมีไม่เพียงพอ 
และขาดความเช่ือมโยงดว้ยเทคโนโลย ีน ามาสร้างผงักา้งปลาดงัภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 ผงักา้งปลาแสดงสาเหตุของปัญหา 
 
 ส่วนท่ี 2 เสนอแนะหาแนวทางในการเพ่ิมยอดสินเช่ือรายยอ่ยธนาคารออมสินเขตราชวตัร เม่ือน าผลจากวิเคราะห์
หาสาเหตุของปัญหา และขอ้มูลจากการสอบถามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจคุณภาพการ
บริการ และการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ยของธนาคารออมสินเขตราชวตัร โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย และขอ้มูลจาก
การสัมภาษณ์พิจารณาจากความคิดเห็นส่วนใหญ่ น ามาวิเคราะห์ SWOT Analysis สรุปเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  
และอุปสรรค แลว้น ามาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพนัธ์แบบเมตริกซ์โดยใชต้าราง TOWS  Matrix  เพ่ือหาทางเลือก
กลยทุธ์ท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหา ในรูปแบบของกลยทุธ์เชิงรุก กลยทุธ์เชิงแกไ้ข กลยทุธ์เชิงป้องกนั และกลยทุธ์
เชิงรับ ผลการวิเเคราะห์ก าหนดทางเลือกดงัตารางท่ี 2  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สาเหตุของ
ปัญหายอด
สินเช่ือ 
รายยอ่ย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว ้

สาเหตุหลกั/ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 

สาเหตุรอง/ความพึงพอใจคุณภาพการบริการ   
 

ผลิตภณัฑ/์
บริการ 

ส่งเสริมการตลาด 
ช่องทางการ
จ าหน่าย กระบวนการ 

ความเช่ือมัน่ ความเชื่อถือได ้
การตอบ

สนองตอบทนัท ี

1 2 3 4 

5 6 
7 
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ตารางท่ี 2 ก  าหนดทางเลือกออกมาเป็นกลยทุธ์ในการแกไ้ขปัญหาโดยใช ้TOWS Matrix 
ปัจจยัภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัภายนอก 

จุดแข็ง (S) 
S1 : ตอบสนองการใหบ้ริการลูกคา้ 
     ได้รวดเร็วและทนัที 
S2 : ใช้เอกสารหลกัฐานในการขอสินเช่ือนอ้ยลง 
s3 : เข้าใจถึงความตอ้งการพิเศษของลูกคา้ 
s4 : มีความน่าเช่ือถือต่อระบบการจดัการความ
ปลอดภยัใหก้บัลูกคา้ 
ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 
s5 :  สถานท่ีตั้งสาขาสะดวกต่อการเดินทางไปติดต่อ
มีการตกแต่งภายในและภายนอกท่ีแสดงความเป็น
ตวัตนของธนาคาร 
s6 : พนกังานแต่งตวัสะอาดเรียบร้อย 
s7 : ลูกคา้สามารถเลือกตดัสินใจสมคัรสินเช่ือ 

จุดอ่อน (W) 
W1 :  การพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งตอบสนองและแข่งขันกบั
ธนาคารอ่ืน 
W2 :  ประเภทของสินเช่ือท่ีตอ้งพฒันา 
ใหมี้ความเหมาะสมกบัลูกค้า 
W3 :  ไม่ประชาสัมพนัธ์เร่ืองสินเช่ือให้เป็นปัจจุบนั 
W4 :  สถานท่ีจอดรถมีไม่เพียงพอ 
W5 :   มีหน้ีค้างช าระจ านวนมาก 
W6 :  การแกไ้ขและจัดการกบัปัญหา/ 
ค าร้องเรียนยงัล่าช้า 
W7 :  พนักงานไม่ตอบโจทยค์วามต้องการไดทุ้กคน 

โอกาส (O) 
O1: ตอ้งพฒันาผลิตภณัฑส์อดคลอ้งการ
บริการการเงินสมยัใหม่ดว้ยนวตักรรม
เพ่ือการแข่งขนัได ้
O2: เพ่ิมการใชเ้ทคโนโลยี
ประชาสัมพนัธ์สินเช่ือธนาคาร 
O3: ความต่อเน่ืองท่ีไดรั้บการสนบัสนุน
ส่งเสริมการตลาดสินเช่ือบุคคล 
รายย่อยจากภาครัฐ 
 

(SO Strategy) 
1. กลยุทธ์ดา้นการตลาด (Marketing Strategy) เนน้
การบริหารจดัการ 7P’s ในดา้นพฒันาผลิตภณัฑ์
สินเช่ือรายย่อยเนน้สร้างนวตักรรมเพ่ือการแข่งขนั 
และใชเ้ทคโนโลยีประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการตลาด
ใหม้ากข้ึน  
ลดเอกสารในกระบวนการท างาน 
ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ไดร้วดเร็ว 
 (S1, S2, O1, O2)  
 
 
 
 
 

(WO Strategy) 
2. กลยุทธ์ดา้นการตลาด (Marketing Strategy) ใชก้ลยุทธ์
หลกั 7P’s ด้านผลิตภณัฑ ์เนน้การพฒันาผลิตภณัฑ ์
รายย่อยเพ่ือการบริการการเงินสมยัใหม่ดว้ยนวตักรรมท่ี
สามารถแข่งขนัได ้ 
ดา้นส่งเสริมการตลาด ใหค้วามส าคญัการประชาสัมพนัธ์
สินเช่ือดว้ยใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสารและสอดคลอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบนัท่ีลูกคา้สามารถเขา้ถึงได้ 
และใหค้วามส าคญัโครงการและกจิกรรมท่ีภาครัฐส่งเสริม
และสนบัสนุนใหม้ากข้ึน ดา้นบุคลากรและกระบวนการ 
พนกังานใหบ้ริการสินเช่ือและฝ่ายอ่ืนๆ สามารถใหค้วามรู้
และตอบโจทยค์วามตอ้งการลูกคา้ไดทุ้กระดบั สามารถลด
ปัญหาหน้ีคา้งช าระสินเช่ือรายย่อย 
3. กลยุทธ์การเติบโต(Growth Strategy) แบบพฒันา
ผลิตภณัฑ ์(Product Development) พฒันาผลิตภณัฑ์
สินเช่ือรายย่อยและรูปแบบการบริการ 
ใหมี้ความหลากหลาย 
(W1-W7, O1-O3)  

อุปสรรค (T)  
T1 : เหตุการณ์ความผนัผวนเศรษฐกจิใน
ประเทศ 
T2 :  ความเส่ียงจากนโยบายดอกเบ้ีย 
T3 : ไม่มีเสถียรภาพ 
การประขาสัมพนัธ์สินเช่ือใหต่้อเน่ืองและ
เป็นปัจจุบนั 
T4 :  แต่ละสาขามีบุคลากรใหบ้ริการสินเช่ือ
ไม่เพียงพอ 
T5 :  งบประมาณมีจ ากดัพฒันาบุคลากร 
T6 : อาศยัอาคารพาณิชยใ์นการเปิดท าการ 
T7 : การปล่อยสินเช่ือไม่รัดกุมเกดิหน้ีไม่
กอ่ให้เกดิรายได้ 
T8 : ภาพลักษณ์ท่ีเป็นธนาคารเพ่ือการออม
ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการปล่อยสินเช่ือ 

(ST Strategy) 
4. กลยุทธ์ดา้นการตลาด (Marketing Strategy) ใช้
กลยุทธ์หลกั 7P’s ดา้นบุคลากร แต่ละสาขาเพ่ิม
จ านวนบุคลากรใหเ้พียงพอ 
ท่ีสามารถเขา้ถึงความตอ้งการลูกคา้  
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ปรับปรุงและจดัหา
สถานท่ีตั้งธนาคารท่ีทนัสมยัสะดวกสบายในการ
ติดต่อและสร้างความเป็นตวัตนเพ่ือหลีกเล่ียงการใช้
อาคารพาณิชย ์
(s3, s5, T4,T6)  
 
 

(WT Strategy) 
5.กลยุทธ์ดา้นการเงิน (Financial Strategy) เพ่ิม
งบประมาณในการพฒันาผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรายย่อยและ
พฒันาบุคลากรทุกระดบัเพ่ือการแข่งขนัใหมี้คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  
ตั้งกองทุนส ารองเพ่ือแกไ้ขหน้ีค้างช าระหน้ีท่ีเก ิดจากความ
เส่ียงจากนโยบายดอกเบ้ีย หรือหน้ีไม่กอ่ให้เกดิรายได้ พร้อม
ก  าหนดนโยบายทางการเงินให้ชัดจนในการปล่อยสินเช่ือเพ่ือ
การปฏิบติั 
(W1, W5,T2,T5, T7)  
6. กลยุทธ์ความแตกต่าง(Differentiation Strategy) เนน้
ประชาสัมพนัธ์เร่ืองสินเช่ือรายย่อยอย่างต่อเน่ืองและให้
ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีจะท าใหลู้กคา้ทุกสาขาอาชีพ และ
ประชาชนทัว่ไปเขา้ถึงและไดเ้ลือกใชป้ระเภทสินเช่ือได้
อย่างเหมาะสม รวมถึงเนน้สร้างทางเลือกดา้นสินเช่ือ
ใหก้บัลูกคา้เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ของธนาคาร
นอกเหนือจากการออม  
(W2,W3,T3,T8) 
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 จากการวิเคราะห์ตามตารางดังกล่าว ท าให้ได้แนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา  ออกเป็น 4 ทางเลือก คือ  
ทางเลือกท่ี 1 ใช้กลยุทธ์ระดับองค์กรเพ่ือสร้างกลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) แบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product 
Development)  ทางเลือกท่ี 2 ใชก้ลยทุธ์ระดบัหน่วยธุรกิจเพ่ือสร้างกลยุทธ์ความแตกต่าง (Differentiation Strategy) ทางเลือก
ท่ี 3 ใช้กลยุทธ์ระดับหน้าท่ีเพ่ือสร้างกลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing Strategy) ใช้กลยุทธ์หลัก 7P’s และทางเลือกท่ี 4  
ใชก้ลยทุธ์ระดบัหน้าท่ีเพ่ือสร้างกลยุทธ์ดา้นการเงิน (Financial Strategy) ดงันั้นจากทางเลือก 4 ทางเลือกดงักล่าวจ าเป็นตอ้ง
เลือกแนวทางเลือกเดียวท่ีเก่ียวขอ้งกับแนวทางทางการเพ่ิมยอดสินเช่ือรายย่อยธนาคารออมสินเขตราชวตัรมากท่ีสุดคือ 
ทางเลือกท่ี 3  โดยมีเหตุผลท่ีเลือกคือ  
 กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ีเพ่ือสร้างกลยทุธ์ดา้นการตลาด (Marketing Strategy) ใชห้ลกั 7P’s เป็นกลยทุธ์ท่ีสามารถ
แกไ้ขปัญหาในเชิงกลยทุธ์เชิงรุก (SO Strategy) โดยการพฒันาผลิตภณัฑ์สินเช่ือรายยอ่ยเนน้สร้างนวตักรรมเพ่ือการ
แข่งขัน และใช้เทคโนโลยีประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดให้มากข้ึน ลดเอกสารในกระบวนการท างาน  
ในเชิงกลยุทธ์ เ ชิงแก้ไข (WO Strategy) เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เ พ่ือบริการการเงินด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ 
ประชาสัมพนัธ์ให้มากทุกช่องทางเพ่ือให้ลูกคา้เขา้ถึง และพฒันาบุคลากรและกระบวนการท างานในส่วนสินเช่ือย่อย
เพ่ือตอบโจทยแ์ละลดปัญหาน้ีคา้งช าระ และในเชิงกลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) เนน้ท่ีบุคลากรให้เพียงพอต่อการ
บริการ และหลีกเล่ียงการใชอ้าคารพาณิชยเ์ป็นท่ีท าการ ซ่ึงกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) ใชห้ลกั 7P’s น้ี  
หากมองในทางปฏิบติัเพ่ือให้ธนาคารออมสินแต่ละสาขาสามารถแข่งขนัตลาดการปล่อยสินเช่ือรายอ่ย และสามารถ
เติบโตไดอ้ย่างต่อเน่ืองและมัน่คงในอนาคต การน าเอากลยุทธ์ดา้นการตลาดส่วนประสมทางการตลาดหรือ  7P’s  
มาใช้ในการแก้ไขปัญหาและเป็นทางเลือก เพ่ือให้เกิดการตัดสินใช้บริการและเพ่ิมยอดสินเช่ือได้มากข้ึน ท าให้
ผลิตภณัฑ์สินเช่ือเป็นท่ีรู้จกัถึงคุณภาพบริการ และเป็นทางเลือกท่ีสามารถเพ่ิมยอดสินเช่ือรายย่อยของธนาคารแต่ละ
สาขา กล่าวคือ เนน้วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ใชเ้ทคโนโลยปีระชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการตลาดให้มากข้ึน ลดเอกสารใน
กระบวนการท างาน ให้ความส าคญัโครงการและกิจกรรมท่ีภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนให้มากข้ึน เพ่ิมจ านวน
บุคลากร ให้ความรู้ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระหน้ี หาสถานท่ีจอดรถให้เพียงพอ หลีกเล่ียงการใชอ้าคารพาณิชยเ์ป็นสถานท่ีตั้ง 
ดงันั้นทางเลือกน้ีสามารถก าหนดเป็นแผนปฏิบติังานดงัน้ี 

1. แผนปฏิบัติงานระยะยาว เ ป็นแผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมเป็นรายปี (ตั้ ง เ ป้าหมาย 
ไม่เกิน 10 ปี) ท่ีแต่ละธนาคารสาขาสามารถรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน คือ ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ  
เป็นโครงการการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์  ดา้นราคา เป็นโครงการปรับอตัราดอกเบ้ียลูกคา้ชั้นดี ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย เป็นโครงการ/กิจกรรมออกบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์เน้นการมีส่วนร่วม ด้านการส่งเสริมการตลาด  
เป็นโครงการ/กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือดิจิตอลและเยี่ยมบา้น  ด้านบุคลากร เป็นโครงการอบรมและให้
ทุนการศึกษา ดา้นกระบวนการให้บริการ เป็นโครงการพฒันาฐานขอ้มูลแทนลดการใชเ้อกสาร และดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ เป็นโครงการ/กิจกรรมตกแต่งสถานท่ีภูมิทศัน์และสร้างเครือข่ายสถานท่ี เป็นตน้   

2.  แผนฉุกเฉิน (Contingency plan) เป็นแผนท่ีก าหนดข้ึนหากมีการประเมินผลแนวทางการเพ่ิมยอด
สินเช่ือรายยอ่ยธนาคารออมสินเขตราชวตัรไม่เป็นตามเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่เป็นไปตามระยะเวลาของแผนปฏิบติั
งานขา้งตน้ จ  าเป็นตอ้งมีแผนฉุกเฉินรองรับเพ่ือเตรียมรับกบัสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น ยอดสินเช่ือรายย่อยของ
ธนาคารแต่ละสาขาไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ธนาคารส านักงานใหญ่ ขาดทุนการด าเนินการ การลดจ านวน
สาขาจากปัจจย้ความเส่ียงต่างๆ เป็นตน้ อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานสินเช่ือและการก าหนดค่าใชจ่้ายท่ีใช้ 
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กลยุทธ์ท่ีเป็นทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาเพ่ือเพ่ิมยอดสินเช่ือรายย่อย ดงันั้นจึงตอ้งมีการวิเคราะห์และปรับกลยทุธ์ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน งบประมาณ และผูรั้บผดิชอบเพ่ือให้เกิดความสมดุล  คือ ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ ปรับกลยทุธ์
และทบทวนพฒันาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกบัโครงสร้างองค์กรเป็นส าคัญ ด้านราคา ปรับกลยุทธ์ลดความเส่ียง  
จากอัตราดอกเบ้ียท่ีธนาคารยอมรับได้ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายปรับกลยุทธ์ลดต้นทุนทางการตลาด ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ปรับกลยุทธ์และสร้างแบบจ าลองการส่งเสริมตลาดชัว่คราว ดา้นบุคลากร ปรับกลยุทธ์การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยข์องธนาคารเทียบเคียงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  ดา้นกระบวนการให้บริการ ปรับกลยุทธ์โดยลด
โอกาสความเส่ียงท่ีจะเกิดหน้ีสงสัยจะสูญ ด้านส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดโดยการสร้าง
เครือข่ายระหว่างธนาคาร 
 
6. การอภปิรายผล 

จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายไดว้่า จากสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 4 ดา้นคือ ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นกระบวนการ 
ท่ีแสดงให้เห็นว่ามีความส าคญัยิง่ต่อการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ของธนาคารเขตราชวตัร สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ Kotler and Keller (2012) เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจบริการ
ธนาคาร นอกจากน้ีจะเห็นว่าสาเหตุของปัญหาเกิดจากความพึงพอใจคุณภาพการบริการ ในด้านความเช่ือมั่น  
ดา้นความเช่ือถือได้ และดา้นการตอบสนองตอบทนัที ท่ีแสดงถึงคุณภาพการให้บริการเกิดข้ึนมาจากความพึงพอใจ
ของท่ีมีต่อการบริการ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml, and Berry (2013) ท่ีว่าการบริการตอ้งสร้าง
ให้ลูกคา้เกิดความเช่ือมัน่ไวว้างใจไดแ้ละตอ้งสร้างความเช่ือถือสามารถตอบสนองไดต้รงจุดและทนัทีตรงกบัความ
ต้องการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ ดังนั้ นเม่ือน าสาเหตุของปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหาด้วยวิเคราะห์ SWOT  
และการวิเคราะห์ดว้ยตาราง TOWS  Matrix  ไดท้างเลือกกลยุทธ์ดา้นการตลาด ใชห้ลกั 7P’s ท่ีเน้นให้ความส าคัญ 
การปรับปรุงและพัฒนาธนาคารสาขา สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชาติ บุญรักษ์ (2551 ) ปัจจัยส่วนประสม 
ทางการตลาดมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการดา้นสินเช่ือเพ่ือเพ่ิมยอดสินเช่ือ 
 
7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 
ผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถสรุปตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัดงัน้ี  
7.1 สาเหตุของปัญหายอดสินเช่ือรายยอ่ยไม่บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว  ้สรุปไดว้่า สาเหตุของปัญหาท่ีมีผล

ต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือรายย่อยธนาคารออมสินเขตราชวตัร ท่ีเกิดจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้าน
กระบวนการ และเกิดจากความพึงพอใจคุณภาพการบริการ ดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นความเช่ือถือได ้และดา้นการตอบ
สนองตอบทนัที และเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การแกไ้ขและจดัการปัญหางานสินเช่ือท่ีตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ใน
กิจการสถาบนัการเงิน พนกังานไม่สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการงานสินเช่ือไดทุ้กคน และบางสาขาตอ้งปรับปรุง
ให้ทนักบัสังคมไร้เงินสดและการบริหารบริการการเงินในโลกของดิจิตอลไร้พรมแดนตามนโยบายของธนาคารออม
สินส านกังานใหญ่ 
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7.2  แนวทางในการเพ่ิมยอดสินเช่ือรายยอ่ยธนาคารออมสินเขตราชวตัร สรุปไดว้่า เม่ือน าสาเหตุของปัญหา 
ขอ้มูลการสอบถามและสัมภาษณ์มาวิเคราะห์จุดแข่ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค วิเคราะห์ตาราง TOWS Matrix  
ท าให้ได้แนวทางเลือก 4 ทางเลือก ได้แก่ ทางเลือกท่ี 1 กลยุทธ์การเติบโตแบบพฒันาผลิตภัณฑ์ในระดบัองค์กร   
เ พ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมยุคดิจิตอล ทางเลือกท่ี 2 กลยุทธ์ความแตกต่างในระดับหน่วยธุรกิจ  
เพ่ือการประชาสัมพนัธ์เขา้ถึงลูกคา้และสร้างภาพลกัษณ์ ทางเลือกท่ี 3 กลยทุธ์ดา้นการตลาดหลกั 7P’s ในระดบัหนา้ท่ี 
เพ่ือพฒันาผลิตภัณฑ์และใช้เทคโนโลยีประชาสัมพนัธ์ สร้างความเป็นตัวตนเพ่ือหลีกเล่ียงการใช้อาคารพาณิชย ์ 
และทางเลือกท่ี 4  กลยุทธ์ด้านการเงินในระดับหน้าท่ี  เพ่ือตั้ งกองทุนส ารองแกไ้ขหน้ีเกิดจากความเส่ียงหรือไม่
ก่อให้เกิดรายได ้ ซ่ีงตอ้งเลือกเพียงทางเลือกเดียวเพ่ือน าไปสู่การจดัแผนปฏิบติังานในการเพ่ิมยอดสินเช่ือรายยอ่ยคือ 
ทางเลือกกลยทุธ์ดา้นการตลาด ใชห้ลกั 7P’s ดว้ยเหตุผลไปใชเ้ป็นกลยทุธ์เชิงรุก เชิงแกไ้ข และเชิงป้องกนั และเนน้ให้
ความส าคญัการปรับปรุงและพฒันาธนาคารสาขาดว้ยหลกั 7P’s  

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะว่า การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาธนาคารหลายสาขา ท าให้ตอ้งเก็บขอ้มูลตวัอยา่ง
จ านวนมาก ซ่ึงจะมีผลต่อการศึกษาสาเหตุของปัญหาท่ีกวา้งมากเกินไป ดงันั้นหากมีการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษา
เฉพาะธนาคารสาขาหรือเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างธนาคารสาขา เพ่ือให้หาแนวทางแกไ้ขปัญหาเพ่ิมยอด
สินเช่ือรายย่อยธนาคารออมสินเขตราชวตัรได้ตรงจุดทั้งในระยะสั้ นและระยะยาวเพ่ือท าแผนปฏิบติังาน นอกเหนือจาก
การศึกษาถึงปัจจยัและความพึงพอใจคุณภาพบริการต่อการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมถึงควรศึกษาสาเหตุของ
ปัญหาจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีไม่ไดกู้สิ้นเช่ือรายย่อย  เพราะปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ และความพึงพอใจ
คุณภาพการบริการอาจไม่ใช่สาเหตุท่ีแทจ้ริงของการเพ่ิมยอดสินเช่ือรายยอ่ยให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมยอดผูส้มคัรใช้บริการบตัรออมสินวีซ่า เดบิต 

เน่ืองจากยอดผูใ้ชบ้ริการต ่ากว่าเป้าหมายของธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตวัอยา่ง 
คือ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการบตัรออมสินวีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี จ  านวน 361คน ผลการศึกษาพบว่า แนว
ทางเลือกท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหา คือ การวางแผนการหาลูกคา้นอกสถานท่ี โดยขอเขา้ไปในหน่วยงาน บริษทั 
รวมถึงการเดินตลาด หรือแหล่งรวมร้านคา้ โดยน าเสนอถึงคุณประโยชน์ของบตัรออมสินวีซ่า เดบิต ถึงความสะดวก
รวดเร็วในการใชช้ าระค่าสินคา้หรือบริการต่าง ๆ นอกจากนั้นตอ้งน าเสนอให้เพ่ิมจุดบริการตู ้ATM ไปยงัตลาด และ
ศูนยร์วมธุรกิจ หรือส านกังาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขนัในการให้บริการตู ้ATM เพ่ิมข้ึน และควรจดัทีมงาน
ลงพ้ืนท่ีนอกสถานท่ีเพ่ิมเติม นอกจากน้ีควรใชก้ลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด โดยให้คะแนนสะสมหรือให้เงินคืนเม่ือมี
การใชจ่้ายผ่านบตัร การไดรั้บส่วนลดจากการใชจ่้ายในร้านคา้ท่ีร่วมรายการ รวมถึงการเสนอสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ร่วมกับร้านค้าพนัธมิตร จะช่วยให้ผูใ้ช้บริการตดัสินใจสมคัร น าเสนอสิทธิประโยชน์อ่ืนเพ่ิมเติมตามโปรโมชัน่
ส่งเสริมการขาย 
ค าส าคญั: แนวทางการแกไ้ข, บตัรออมสินวีซ่า เดบิต, ธนาคารออมสิน 

 

ABSTRACT 
Guidelines for increasing the number of GSB Visa Debit card applicant in Chonburi branch. Quantitative 

research will be used in this study; the sample is consumers who using GSB Visa Debit card of 361 people. The result 
found that the most effective way is planning for outside customers by asking for permission to get into organization 
or company also market and shopping center for recommending our product which is convenient and easy to pay a 
bill or any services. In addition, we have to increase the number of ATM machine into the market, shopping center 
and organization for increasing the effectiveness of competition, should have a team to providing ATM machine and 
look after in this thing well. Furthermore, we should have marketing strategies by making consumer collect the point 
or cash back when they pay with GSB Visa Debit card. Discounting price when purchasing things in joint-promotional 
stores, including the privilege with shops which are our partner that would make customers decide to apply for GSB 
Visa Debit card due to the promotion that offered. 
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1. บทน า 
บตัรออมสิน วีซ่า เดบิต เป็นผลิตภณัฑ์บตัรเดบิตท่ีท าให้ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บความสะดวกสบายยิง่ข้ึน กบัการ

ใชจ่้ายผา่นบตัร สามารถรูดซ้ือสินคา้ ออมเงิน โอนเงิน ช าระสินคา้หรือบริการ และใชฝ้ากเงินสดเขา้บญัชีผูถื้อบตัรได ้
(ธนาคารออมสิน, 2561) โดยบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต เป็นบตัรเดบิตท่ีธนาคารออมสินไดอ้อกจ าหน่ายในปี 2560 ท่ี
ผา่นมา และไดต้ั้งเป้าหมายให้ธนาคารออมสินทุกเขตท าการจ าหน่าย แต่จากรายงานจ านวนลูกคา้สมคัรใชบ้ริการบตัร
ออมสิน วีซ่า เดบิต ของสาขาชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ในช่วงเดือนต่าง ๆ  ในปี พ.ศ. 2561 สรุปไดว้่า ในรอบระยะเวลาท่ี
ผา่นมาตลอดระยะเวลา 11 เดือน มีผลการด าเนินงานต ่ากว่าเป้าหมายท่ีทางธนาคารออมสิน สาขาก าหนดไวร้้อยละ 30 
(ธนาคารออมสิน, 2561)  ซ่ึงเป็นปัญหาในการด าเนินงานดา้นเป้าหมายการหาลูกคา้สมคัรใชบ้ริการบตัรออมสิน วีซ่า 
เดบิต ของสาขาชลบุรี ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงเลือกศึกษา “ปัญหาการสมคัรใชบ้ริการบตัรวีซ่า เดบิตต ่ากว่าเป้าหมาย ของ
ธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี จงัหวดัชลบุรี” ทั้งน้ีเพ่ือให้ ธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี สามารถน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก
การศึกษาวิจยัน้ี ไปใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการน าไปวางแผนการตลาดท่ีจะกระตุน้ให้ลูกคา้ตดัสินใจใชบ้ตัรวีซ่าเดบิตเพ่ือ
ขยายฐานลูกคา้และสร้างรายไดใ้ห้กบัธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี   
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1 เพ่ือศึกษาหาสาเหตุการไม่สมคัรใชบ้ตัรวีซ่าเดบิตของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี 
2.2 เพ่ือศึกษาถึงขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการบตัรออมสินวีซ่าท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรออมสิน 

วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี   
2.3 เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรออมสินวีซ่าท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรออมสินวีซ่า 

เดบิต ของธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี   
2.4 เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรออมสินวีซ่า เดบิต 

ของธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี   
 

3. การด าเนินการวจิัย 
ผูว้ิจยัใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกใชว้ิธีการส ารวจดว้ยแบบสอบถาม และการ

สัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนและไดก้  าหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้งัน้ีคือ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งไดต้ามประเภทของการศึกษา ดงัน้ี 

1. การศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม ประชากร ได้แก่ ลูกค้าท่ีใช้บริการบตัรออมสินวีซ่า เดบิตของ
ธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี จ  านวน 6,019 คน (ธนาคารออมสิน, 2561) และน ามาก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้
การเปิดตารางของ เครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, อ้างใน เพชราวดี จงประดับเกียรติ , 2551) ได้
จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 361 คน 

2. การศึกษาโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ ประชากร ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคาร   ออมสิน สาขาชลบุรี ท่ี
ยงัไม่ใชบ้ตัรออมสินวีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี โดยเลือกสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 10 คน   
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 3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด 

อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Questions) โดยค าถามจะเป็นลกัษณะให้
เลือกตอบ (Multiple Choice)  

 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใช้บริการบตัรออมสินวีซ่า เดบิต  ดังน้ี ชนิดของบตัรเดบิต เหตุผลท่ีเลือกใช้
บริการ บุคคลท่ีมีส่วนร่วมตดัสินใจ ประเภทท่ีนิยมใชบ้ริการ ขอ้ดีการบริการเม่ือเปรียบเทียบบริการธนาคารอ่ืน  มี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Questions) โดยค าถามจะเป็นลกัษณะให้เลือกตอบ (Multiple Choice)  
 ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด แบ่งตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 
ดงัน้ี ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย/สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และคุณภาพของ
การบริการ โดยตั้งค าถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale)  
 ส่วนท่ี 4 การตดัสินใจใชบ้ริการบตัรออมสินวีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี แบ่งตามปัจจยั
กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ 5 ขั้น ดงัน้ี การตระหนักถึงความตอ้งการ  การแสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก 
การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ  
 โดยใชร้ะดบัวดัขอ้มูลประเภทอตัรภาคชั้น (Interval Scale) วดัระดบัความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scales) 5 ระดบั โดย 1 หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด จนถึง 5 หมายถึงมีระดบัความคิดเห็นมาก
ท่ีสุด   
 3.3 ความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
   ผูว้ิจยัน าแบบสอบถาม ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงด้านเน้ือหาและตรวจสอบค่าความ
เช่ือมัน่ (Reliability) ของขอ้มูล พบว่าโดยค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด มีค่าความ
เช่ือมัน่ เท่ากบั 0.889 และการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรออมสินวีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี มีค่าความ
เช่ือมัน่ เท่ากบั 0.900 
 3.4 สถิตทิีใ่ช้ในการวจิัย 
  วิเคราะห์หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ท าการทดสอบสมมติฐานเป็นการ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2  กลุ่ม โดยใช ้Independent Sample t-test  และการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช ้การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
way Analysis of Variance) และใชว้ิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Person’s Product Moment 
Correlation Coefficient) หรือสหสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง 
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 3.5 กรอบแนวคดิ 
            ตวัแปรต้น                   ตวัแปรตาม 
               
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ผลการวจิัย 

4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาสาเหตุของปัญหา 
  ลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี ไม่สมคัรใชบ้ตัรออมสินวีซ่า เดบิต ของสาขาชลบุรี ท  าให้ผลการ

ปฏิบติังานในการหาลูกคา้สมคัรใชบ้ตัรออมสินวีซ่า เดบิต ต ่ากว่าเป้าหมายท่ีธนาคารก าหนด ซ่ึงเกิดจากลูกคา้ธนาคาร
ออมสินมีสมุดเงินฝากและมีบตัรกับธนาคารอ่ืนอยู่ก่อนแล้ว โดยมีเหตุผลท่ีมาเปิดบญัชีกับธนาคารออมสินเพ่ือ       
ออมทรัพย ์และเพ่ือซ้ือสลากออมสินเท่านั้น   

การตดัสินใจใช้บริการบัตรออมสิน
วซ่ีา เดบิต ของธนาคารออมสิน 

1. การรับรู้ความตอ้งการ 
2. การคน้หาขอ้มูล 
3. การประเมินทางเลือก 
4. การตดัสินใจซ้ือ 
5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
 

 

พฤตกิรรมการใช้บริการบัตรออมสินวซ่ีา เดบิต 
1. ชนิดของบตัรเดบิต  
2. เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ  
3. บุคคลท่ีมีส่วนร่วมตดัสินใจ  
4. ประเภทท่ีนิยมใชบ้ริการ  
5. ขอ้ดีการบริการเม่ือเปรียบเทียบบริการธนาคารอ่ืน 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
1. ผลิตภณัฑ ์ 
2. ราคา  
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย/สถานท่ี  
4. การส่งเสริมการตลาด  
5. บุคลากร  
6. กระบวนการ  
7. คุณภาพของการบริการ  
8. ลกัษณะทางกายภาพ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. อาชีพ 
6. ระดบัรายไดต่้อเดือน 
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4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
4.2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.29 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 50.97 
มีอายุ 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.52 มีการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 44.88 มีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั คิด
เป็นร้อยละ 37.00 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.87 

4.2.2 พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรออมสินวีซ่า เดบิต 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เลือกใชบ้ตัรออมสิน วีซ่า เดบิต คิดเป็นร้อยละ 28.81 มีเหตุผลในการใช้

ว่าสะดวกรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 41.27 และตอ้งการใชเ้ม่ือช าระค่าสินคา้หรือบริการต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 29.64  
4.2.3 ส่วนประสมทางการตลาดของบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต    

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดของบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต  
ดา้นคุณภาพของการบริการมากท่ีสุด โดยคิดว่าการใชบ้ตัรออมสินวีซ่า เดบิต ควบคู่กบับญัชีออมทรัพย ์ท าให้ท่าน
ไดรั้บการบริการดา้นธุรกรรมไดส้ะดวกมากข้ึน รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการโดยคิดว่าขั้นตอนการใชจ่้ายผา่นบตัร
เดบิต (รูดบตัรซ้ือสินคา้) ใชง่้ายสะดวกสบาย และดา้นบุคลากรในการให้บริการ ไดรั้บการบริการท่ีดีจากพนักงาน 
ตามล าดบั 

4.2.4 การตดัสินใจใชบ้ริการบตัรออมสินวีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คิดว่าพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ เก่ียวกบัการใชบ้ริการบตัรออมสิน วีซ่า   

เดบิตในช่วงท่ีผ่านมา ท าให้ได้รับความพอใจ เพราะได้รับบริการตรงตามท่ีคาดหวงัไว ้ให้ความส าคัญมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบตัรออมสินวีซ่า เดบิตเน่ืองจากให้ความเช่ือถือธนาคารออมสินอยูก่่อนแลว้ และ
จะน าขอ้มูลดา้นค่าธรรมเนียมในการสมคัรบตัร ไปประเมินกบัค่าธรรมเนียมของบตัรเดบิต จากธนาคารแห่งอ่ืนก่อน
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ  

4.2.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมตฐิานข้อที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการบตัรออมสินวีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสิน สาขา

ชลบุรี ท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการบตัรออมสินวีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี ท  ากา ร
ทดสอบสมมติฐานเป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2  กลุ่ม โดยใช้ Independent 
Sample t-test  และการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช ้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 

ผลการศึกษา พบว่า ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการบตัรออมสินวีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสิน 
สาขาชลบุรี ท่ีต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบตัรออมสินวีซ่า จ  าแนกตามเพศ ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการ
ตระหนกัถึงความตอ้งการ ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ และดา้นพฤติกรรม
ภายหลงัการซ้ือ ไม่แตกต่างกนั 

สมมตฐิานที ่ 2 พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรออมสินวีซ่า เดบิต ท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการบตัรออมสินวีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี ท  าการทดสอบสมมติฐานเป็นการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2  กลุ่ม โดยใช ้Independent Sample t-test  และการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช ้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 
Variance) 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1222 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรออมสินวีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสิน สาขา
ชลบุรี ท่ีต่างกนัส่งผล ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรออมสินวีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี จ  าแนกตาม
ประเภทของบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต พบว่า ประเภทของบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของผูใ้ชบ้ริการท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการบตัรออมสินวีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี จ  าแนกตามประเภทของบตัรออมสิน วีซ่า 
เดบิต ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 3 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกับการตดัสินใจใช้บริการ
บตัรออมสินวีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
(Person’s Product Moment Correlation Coefficient) หรือสหสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง 

ผลการศึกษา พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการ
ตดัสินใจใชบ้ริการบตัรออมสินวีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี ในภาพรวม มีความสัมพนัธ์กนัระดบัปาน
กลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงไดค่้า P-value 0.00 โดยมีค่าความสัมพนัธ์ (r  = .412) เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการ ดา้นการตระหนัก
ถึงความตอ้งการ (r  = .487) ดา้นการแสวงหาขอ้มูล (r  = .338) อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนดา้นการประเมินทางเลือก 
(r  = .269) การตดัสินใจซ้ือ (r  = .274) และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (r  = .118) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เป็นรายดา้น กบัการตดัสินใจใช้
บริการบตัรออมสินวีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี 

 

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจใชบ้ริการบตัร
ออมสินวีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี (n = 361) 

ส่วนประสมทางการตลาด r  sig ระดับ 
1 ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ .437 0.000 ปานกลาง 
2 ดา้นราคา .397* 0.000 ปานกลาง 
3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย/สถานท่ี -.143* 0.007 ต ่า 
4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด .217* 0.000 ต ่า 
5 ดา้นบุคลากร .365* 0.000 ปานกลาง 
6 ดา้นกระบวนการ .310* 0.000 ปานกลาง 
7 ดา้นคุณภาพของการบริการ .450* 0.000 ปานกลาง 
8 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ .400* 0.000 ปานกลาง 

* p < .05   
 

4.3  แนวทางเลือกการแก้ไข 
แนวทางเลือกที่ 1 แกไ้ขปัญหาสาเหตุการไม่สมคัรใชบ้ตัรวีซ่าเดบิตของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขา

ชลบุรี เห็นว่า ควรวางแผนการหาลูกคา้นอกสถานท่ี โดยขอเขา้ไปในหน่วยงาน บริษทั รวมถึงการเดินตลาด หรือ
แหล่งรวมร้านคา้ โดยน าเสนอถึงคุณประโยชน์ของบตัรออมสินวีซ่า เดบิต ถึงความสะดวกรวดเร็วในการใชช้ าระค่า
สินค้าหรือบริการต่าง ๆ นอกจากนั้ นต้องน าเสนอให้เพ่ิมจุดบริการตู้ ATM ไปยงัตลาดและศูนยร์วมธุรกิจ หรือ
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ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันในการให้บริการตู้ ATM เพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีผูว้ิจัยเห็นว่าควรน าเสนอให้
กลุ่มเป้าหมายตดัสินใจใชบ้ริการง่ายข้ึน และธนาคารออมสิน (2561) ไดจ้ดัรายการ โดยผูส้มคัรบตัร สามารถรับสิทธ์ิ
ส่วนลดการรับประทานอาหาร หรือรับสิทธ์ิเม่ือซ้ือบตัรชมภาพยนตร์ 1 ท่ีนอกจากนั้นยงัใชสิ้ทธ์ิส่วนลดการซ้ือบตัร
ชมภาพยนตร์ผา่นบตัรออมสินวีซ่า เดบิต จะไดรั้บส่วนลด นอกจากนั้นอาจจดักิจกรรมฟรีค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ท  าให้
ผูท่ี้ไม่เคยสมคัรใชบ้ตัรออมสิน วีซ่า เดบิต อาจตดัสินใจสมคัรใชบ้ตัรออมสิน วีซ่า เดบิตเพ่ิมข้ึน และเป็นแนวทางหน่ึง
ท่ีช่วยลดปัญหาสาเหตุการไม่สมคัรใชบ้ตัรวีซ่าเดบิตของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี 

ข้อดีแนวทางเลือกที ่1 
1. สามารถน าเสนอส่ิงจูงใจท่ีผูมุ่้งหวงัตอ้งการอนัดบัแรกคือ ความสะดวกรวดเร็วในการเลือกใชบ้ตัร

ออมสิน วีซ่า เดบิต 
2. สามารถวางแผนการหาลูกคา้นอกสถานท่ี โดยขอเขา้ไปในหน่วยงาน บริษทั รวมถึงการเดินตลาด 

หรือแหล่งรวมร้านคา้ โดยน าเสนอถึงคุณประโยชน์ของบตัรออมสินวีซ่า เดบิต ถึงความสะดวกรวดเร็วในการใชช้ าระ
ค่าสินคา้หรือบริการต่าง ๆ  

3. หากใชก้ลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด โดยให้คะแนนสะสมหรือให้เงินคืนเม่ือมีการใชจ่้ายผา่นบตัร 
(Cashback) การไดรั้บส่วนลดจากการใชจ่้ายในร้านคา้ท่ีร่วมรายการ รวมถึงการเสนอสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ร่วมกบั
ร้านคา้พนัธมิตร จะช่วยให้ผูใ้ชบ้ริการตดัสินใจสมคัร 

4.  ควรน าเสนอสิทธิประโยชน์อ่ืนเพ่ิมเติมตามโปรโมชัน่ส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลดในการซ้ือ
สินคา้ ความคุม้ครองตามการประกนัชีวิต การโอนเงินโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการบตัรเดบิตไดง่้ายข้ึน    

5. ควรจดับูทรับสมคัรผูส้นใจใชบ้ตัรออมสิน วีซ่า เดบิต หน้าโรงภาพยนตร์ท่ีร่วมรายการดว้ย โดย
การแจกสิทธ์ิส่วนลดเคร่ืองด่ืม/อาหาร หรือรับสิทธ์ิเม่ือซ้ือบตัรชมภาพยนตร์ 1 ท่ีนั่ง แถมฟรี 1 ท่ีนั่ง หรือใชสิ้ทธ์ิ
ส่วนลดการซ้ือบตัรชมภาพยนตร์ผ่านบตัรออมสินวีซ่า เดบิต จะไดรั้บส่วนลด ซ่ึงช่องทางน้ีเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีจะ
ท าให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายหลกัให้ตดัสินใจสมคัรบตัรออมสินวีซ่า เดบิต เพ่ิมข้ึน   

 ข้อเสียแนวทางเลือกที ่1  
1. เกิดข้อจ ากัดในการจูงใจผูมุ่้งหวงัให้สมคัรใช้บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต เน่ืองจากส่วนใหญ่จะ

ตดัสินใจใชบ้ริการมากข้ึน หากผูมุ่้งหวงัอยูก่บัครอบครัว ดงันั้นอาจจะชะลอการสมคัรไวก่้อน ถา้หากผูมุ่้งหวงัมาคน
เดียว   

2. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ตู ้ATM ของธนาคารออมสินมีนอ้ยกว่าธนาคารอ่ืน   
3. การจดับูทนอกสถานท่ี โดยขอเขา้ไปในหน่วยงาน บริษทั รวมถึงการเดินตลาด หรือแหล่งรวม

ร้านคา้ อาจท าไดย้าก   
4. การจดับูทเพ่ือรับของแถมบริเวณสถานท่ีร้านคา้หรือโรงภาพยนตร์ท่ีร่วมรายการ อาจมีจ านวน

ผูส้มคัรจริง แต่อาจไม่ไดส้นใจใชบ้ริการผา่นบตัรจริง  
แนวทางเลือกที ่2 พฒันากลยทุธ์ให้สอดคลอ้งกบัขอ้มูลทัว่ไป และพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรออมสิน    

วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี พบว่า โดยรวมของแต่ละรายการ อยู่ในระดับมาก ดังน้ี ด้านความ
ตระหนกัถึงความตอ้งการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 ดา้นการประเมินทางเลือก 
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ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 และอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นพฤติกรรมภายหลงั
การซ้ือ โดยรวม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 

 แนวทางเลือกท่ี 2.1 การพฒันากลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบัขอ้มูลทัว่ไป ของผูใ้ชบ้ริการบตัรออมสินวีซ่า      
เดบิต ของธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี ศึกษาจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สถานภาพ อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบตัรออมสินวีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี โดยรวม 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

1. ด้านการตระหนักถึงความต้องการ พบว่า ผูท่ี้มีอายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีได้ข้อค้นพบว่า ควรให้ความสนใจต่อ
กลุ่มเป้าหมายท่ีให้ความสนใจใช้บริการมากกว่ากลุ่มอ่ืน คือ ผูท่ี้มีอายุ 21 – 40 ปี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 
10,000 – 20,000 บาท และ 30,001 – 40,000 บาท โดยมุ่งเนน้การจูงใจโดยใชข้องแถมท่ีถูกใจ โดยประเด็นน้ีสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี งานวิจยัของ ฤทยัรัตน์ คลา้ยปักษี (2554) เสนอให้ใชค้ะแนนสะสมจากการใชบ้ริการบตัร
เดบิต การน าเสนอให้ส่วนลดของคะแนนในบางช่วงเวลา และการแลกของพรีเมียม ดงันั้นจึงควรจดักิจกรรมของแถม
เม่ือสมคัรใชบ้ริการบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต เช่น การออกบูทในตลาด หรือยา่นชุมชน และควรแจกของแถมต่าง ๆ เช่น 
ร่ม, หมอนอิง, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้  

2. ดา้นการประเมินทางเลือก พบว่า ผูท่ี้มีสถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั 
ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาแลว้เห็นว่าควรเลือกใช้
กลยทุธ์ตามแนวคิดของ Kotler (2003) อธิบายว่า การประเมินทางเลือก ตอ้งพิจารณาคุณประโยชน์ การคาดหวงั ท่ีท  า
ให้ผูบ้ริโภคท่ีก าลงัสนใจบริการบตัรออมสินวีซ่า เดบิต โดยเลือกท่ีแคบลง ตามทางเลือกท่ีชอบท่ีสุด ซ่ึงพฒันาจาก
ขอ้เสนอแนะในงานวิจยัของ ฐิติลกัษณ์ สมบุญ (2558) คือ ควรให้สิทธิพิเศษในการยกเวน้ค่าธรรมเนียมรายปีส าหรับ
การสมคัรบตัรออมสินวีซ่า เดบิต เพ่ิมจากบตัรเดิม 

3. ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ พบว่า ผูท่ี้มีสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการ แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ .05 ทั้งน้ีไดข้อ้คน้พบว่า ควรให้ความสนใจต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีให้
ความสนใจใชบ้ริการมากกว่ากลุ่มอ่ืน คือ ผูท่ี้มีสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ มีการศึกษานอ้ยกว่า/เท่ากบั ม.ตน้ 
/      ม.ปลาย/ ปวช. และ อนุปริญญา/ ปวส. ทั้งน้ีควรพฒันากลยทุธ์โดยเลือกอนัดบัแรก ซ่ึงอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ 
การมุ่งเน้นกบัผูท่ี้เคยใชบ้ริการบตัรออมสินวีซ่า เดบิตในช่วงท่ีผ่านมา ท าให้ยงัคงใชบ้ริการบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต
ต่อไป ซ่ึงศึกษาได้จากข้อเสนอแนะในงานวิจัยของ ชนานันท์ พนัธ์สมจิตร (2559) เสนอแนะให้ ปรับปรุงและ
พฒันาการบริการดา้นต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการได้
ยิง่ข้ึน โดยเลือกศึกษาจากกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีผูใ้ชบ้ริการสนใจในอนัดบัแรก   

ข้อดีแนวทางเลือกที ่2.1 
1. สามารถน าเสนอแผนการออกตลาด รับสมคัรผูใ้ชบ้ริการบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต โดยมุ่งเนน้การ

ออกบูทรับสมคัรในตลาด หรือยา่นชุมชน เช่น โรงอาหารขององคก์รต่าง ๆ ท่ีมีพนกังานจ านวนมาก เพ่ือใชก้ลยทุธ์ใน
การผลกัไปท่ีให้กลุ่มเป้าหมายน้ีลูกคา้ท่ีสมคัรบตัรใหม่ โดยแจกของแถมต่าง ๆ  เช่น ร่ม, หมอนอิง, กระเป๋าเดินทาง 
เป็นตน้  
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2. มุ่งเน้นการน าเสนอขอ้มูลดา้นค่าธรรมเนียมในการสมคัรบตัร ไปประเมินกบัค่าธรรมเนียมของ
บตัรเดบิตจากธนาคารแห่งอ่ืน โดยท าเป็นตารางเปรียบเทียบเพ่ือให้เห็นประโยชน์ท่ีตดัสินใจสมคัรบตัรออมสิน วีซ่า 
เดบิต และท าให้เกิดการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ หรืออาจจะน าเสนอสิทธิพิเศษในการยกเวน้ค่าธรรมเนียมรายปี ใน
การสมคัรคร้ังแรก และไดรั้บของแถมทนัที เม่ือสมคัรและใชบ้ริการผา่นบตัรออมสินวีซ่า เดบิต ในการสมคัรคร้ังแรก  

3. ควรมุ่งเนน้การฝึกอบรมพนกังานให้มีทกัษะ/ความรู้ในการเชิญชวน เพ่ือสามารถจูงใจให้มาสมคัร
บตัรออมสินวีซ่า เดบิต การน าเสนอให้ผูใ้ช้บริการท่ีมีบญัชีออมทรัพย ์สามารถเลือกใชบ้ริการบตัรออมสิน เดบิต 
ควบคู่กบับญัชีออมทรัพย ์จะท าให้ไดรั้บการบริการดา้นธุรกรรมไดส้ะดวกมากข้ึน การน าเสนอการใชจ่้ายผ่านบตัร   
เดบิต จะไดรั้บส่วนลดค่าสินคา้ตามร้านคา้ต่าง ๆ และการน าเสนอเพ่ือให้ผูส้นใจตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบตัรออมสิน   
วีซ่า เดบิต เกิดความรู้สึกประทบัใจ / รู้สึกพอใจท่ีไดเ้ป็นเจา้ของบตัรออมสินวีซ่า เดบิต  

ข้อเสียแนวทางเลือกที ่2.1 
1. มีช่วงเวลาในการออกบูทท่ีจ ากัด อาจท าให้ไม่สามารถให้บริการได้ทนักับความต้องการใน

ช่วงเวลาสั้น ๆ ท่ีกลุ่มเป้าหมายมีเวลาให้ 
2. พนกังานรับสมคัรมีจ านวนจ ากดั อาจมีไม่เพียงพอต่อการน าเสนอให้กบักลุ่มเป้าหมายท่ีสนใจใน

ช่วงเวลาจ ากดั 
3. อาจเกิดความเส่ียงกบักลุ่มผูส้มคัรท่ีตอ้งการของแถม หรือไม่ไดเ้สียค่าใชจ่้าย แต่ไดป้ระโยชน์

มากกว่า ซ่ึงเมื่อใชบ้ริการครบปีแลว้ อาจไม่ใส่ใจต่อการใชบ้ริการในปีต่อ ๆ ไป 
แนวทางเลือกที ่2.2 การพฒันากลยทุธ์ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั กบัการใช้

กลยุทธ์เพ่ือให้ตัดสินใจใช้บริการบตัรออมสินวีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี  จากการศึกษา พบว่า 
พฤติกรรมการใชบ้ริการ แบ่งตามประเภทของบตัรออมสิน  วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี ท่ี ต่างกนั
ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรออมสินวีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี ในภาพรวม แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยคนท่ีตดัสินใจใชบ้ริการดว้ยตนเองจะตดัสินใจใชบ้ริการมากกว่า ผูท่ี้มีคนอ่ืน 
ๆ ทุกรายการช่วยตดัสินใจใชบ้ริการ ดงันั้นจ าเป็นตอ้งพฒันาการจูงใจให้ผูมุ่้งหวงัสามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเองทนัที
ท่ีไดรั้บการน าเสนอให้ใชบ้ริการบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสิน ซ่ึงสามารถเลือกศึกษาจากขอ้เสนอแนะ
ในงานวิจยัของ ฤทยัรัตน์ คลา้ยปักษี (2554) โดยการอบรมพนักงานท่ีแนะน าให้มีความรู้และทักษะเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือ
สามารถส่ือสารความแตกต่างของสินคา้ไปท่ีกลุ่มผูมุ่้งหวงัไดท้นัที โดยให้เกิดการรับรู้ของแบรนดว์่าธนาคารออมสิน 
เป็นธนาคารของรัฐจึงมีความมัน่คงและความปลอดภัยต่อการให้บริการทางด้านการเงิน รวมถึงการใช้กิจกรรม
ส่งเสริมการขายร่วมดว้ย เพ่ือช่วยกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการไดง่้ายข้ึน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งอาศยัการ
ส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง เช่น การใชค้ะแนนสะสมจากบตัรการใชบ้ตัรเดบิต การให้ส่วนลด และการแลกของ   
พรีเมียม ในการตดัสินใจใชบ้ริการจากบตัรออมสินวีซ่า เดบิตทนัที    

ข้อดีแนวทางเลือกที ่2.2 
1. สามารถพฒันาการจูงใจให้ผูมุ่้งหวงัสามารถตดัสินใจได้ดว้ยตนเอง  โดยการอบรมพนักงานท่ี

แนะน าให้มีความรู้และทกัษะเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสามารถส่ือสารความแตกต่างของสินคา้ไปท่ีกลุ่มผูมุ่้งหวงัไดท้นัที  
2. ธนาคารออมสิน เป็นธนาคารของรัฐจึงสามารถสร้างการรับรู้ว่าธนาคารมีความมัน่คงและความ

ปลอดภยัต่อการให้บริการทางดา้นการเงิน  
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3. การใช้กิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมด้วย จะสามารถกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจใช้
บริการไดง่้ายข้ึน  

4. ควรส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง เช่น การใช้คะแนนสะสมจากบตัรการใช้บตัรเดบิต การให้
ส่วนลด และการแลกของพรีเมียม ในการตดัสินใจใชบ้ริการจากบตัรออมสิน   วีซ่า เดบิตทนัที    

5. สามารถไดรั้บการสมคัรบตัรออมสิน วีซ่า เดบิตอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม จากกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีเลือกใช้บตัร
ออมสินวีซ่าเดบิต เดิมอยูก่่อนแลว้ โดยมุ่งเนน้การให้บริการท่ีสามารถสร้างความสะดวก รวดเร็วในการใชบ้ริการได้
มากข้ึน การกระตุน้จูงใจให้สมคัรใชบ้ริการดว้ยตนเองทนัที โดยการน าเสนอถึงสิทธิประโยชน์ท่ีจะไดรั้บหากใชบ้ัตร
ออมสิน วีซ่า เดบิต จ่ายบิล/เติมเงินโทรศพัทมื์อถือ โดยการแสดงตารางสิทธิประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการสมคัรบตัร
ออมสินวีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสิน สาขาชลบุรีท่ีธนาคารอ่ืน ๆ ไม่ไดใ้ห้สิทธิประโยชน์นั้น   

6. การใชกิ้จกรรมส่งเสริมการขายท่ีจูงใจให้ตดัสินใจใชบ้ริการทนัที โดยการให้ส่วนลดพิเศษเพ่ิมอีก 
100 บาททนัที เม่ือช าระค่าบริการผา่นบตัรเดบิตธนาคารออมสิน ในวนัท่ีตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ เป็นตน้  

7. การให้ส่วนลดพิเศษเพ่ิมข้ึน ถ้าหากสมคัรใช้บริการบตัรออมสินวีซ่า เดบิตอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน ซ่ึง
กิจกรรมน้ี จะช่วยให้ผูใ้ชบ้ริการบตัรออมสิน วีซ่า สมาร์ทไลฟ์ และสมาร์ทแคร์ ตดัสินใจใชบ้ริการควบกบับตัรอ่ืนได้
ง่ายข้ึน  

8. หากพนกังานดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ในสมาร์ทโฟนของผูมุ่้งหวงั และให้ทดลองใชเ้พ่ือให้เห็น
ความทนัสมยัท่ีสามารถเขา้ถึงในสมาร์ทโฟนของผูมุ่้งหวงัได ้ เม่ือไดท้ดลองใชเ้ทคโนโลยกีารใชบ้ริการนั้น ๆ จะช่วย
ให้ตดัสินใจท่ีจะใชบ้ริการบตัรออมสินวีซ่า เดบิต ในคร้ังต่อ ๆ ไป   

ข้อเสียแนวทางเลือกที ่2.2 
1. การใชกิ้จกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง โดยการให้ส่วนลด และการแลกของพรีเมียมทนัทีท่ี

สมคัร อาจท าให้ผูต้ดัสินใจใชบ้ริการบางคนไม่ใชบ้ริการในคร้ังต่อไป เน่ืองจากมีเป้าหมายหลกัเพียงตอ้งการของพรี
เมียม ดงันั้นอาจตอ้งก าหนดเง่ือนไขอ่ืน เพ่ือรองรับกบัขอ้เสียส่วนน้ี    

2. การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ในสมาร์ทโฟนของผูมุ่้งหวงั อาจมีขอ้จ ากดัสมาร์ทโฟนรุ่นเก่าท่ีไม่
สามารถรองรับแอปพลิเคชัน่ของธนาคารออมสินได ้ซ่ึงอาจท าให้ผูมุ่้งหวงัเปล่ียนใจไม่สมคัรใชบ้ริการบตัร 

แนวทางเลือกที ่3  พฒันากลยทุธ์การตลาดบริการให้สอดคลอ้งกบัการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรออมสิน      
วีซ่าเดบิต ของธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี ผลการศึกษาแนวทางการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาด ในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ โดยรวมและทุกรายการอยู่ในระดบัมาก  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 ทั้งน้ีการศึกษาผลการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรออมสินวีซ่า เดบิต ของ
ธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี ในภาพรวม มีความสัมพนัธ์กนัระดบัปานกลาง  (r  = .412) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ใชบ้ริการ ดา้นการตระหนกัถึงความตอ้งการ (r  = .487) ดา้นการแสวงหาขอ้มูล (r  = .338) อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วน
ดา้นการประเมินทางเลือก (r  = .269) ความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณา
แลว้เห็นว่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปรียานารถ ลายคราม (2560) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และการ
รับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิต จึงแสดงให้เห็นว่าผลการทดสอบสมมติฐานในขอ้
คน้พบของงานวิจยั มีความเป็นนัยยะ ดังนั้นการพฒันากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด จะตอ้งค านึงถึงระดบัการ
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ตดัสินใจใชบ้ริการดา้นการตระหนักถึงความตอ้งการ การแสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจเลือก 
และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ของบตัรออมสินวีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสิน สาขาชลบุรีดว้ย  
 ข้อดีแนวทางเลือกที ่3 

1. ควรพฒันารูปแบบของบตัรหลากหลายลวดลายและสีสัน เพ่ือให้ตรงตามความตระหนักถึงความ
ตอ้งการ การแสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจเลือก และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือของผูบ้ริโภคมาก
ท่ีสุด  

2. การคิดค่าบริการรายปี ควรให้ส่วนลดกรณีท่ีใชจ่้ายผา่นบตัรตามจ านวนยอดท่ีก าหนด ทั้งน้ีในการ
ก าหนดยอดค่าบริการรายปีฟรี ควรศึกษาถึงพฤติกรรมภายหลังการใช้สมัครใช้บตัรส่วนใหญ่ โดยก าหนดให้
สอดคลอ้งตรงกบัขอ้มูลเฉล่ียของลูกคา้ และควรพิจารณาถึงความตระหนกัถึงความตอ้งการ การแสวงหาขอ้มูล การ
ประเมินทางเลือก การตดัสินใจเลือก และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  

3. มุ่งเน้นการฝึกอบรม และท าการสอบพนักงาน ก่อนออกปฏิบติังาน เพ่ือให้บุคลากรของธนาคาร
สามารถรอบรู้ข้อมูลจริง และท าให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ และมีความคิดเห็นด้านพนักงานดียิ่งข้ึน เน่ืองจากมี
ความสัมพนัธ์กบัการรับรู้รายละเอียดของประโยชน์การให้บริการบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต จึงท าให้เกิดความรู้สึกอยาก
ลองใชบ้ริการ 

4. มุ่งเนน้การพฒันาการให้บริการโดยสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขนัได ้สร้างประสิทธิภาพในการ
บริการ เช่นการจดัของแถมท่ีหลากหลาย เพ่ือให้ลูกคา้ไดเ้ลือกไดถู้กใจ เพ่ือท าให้ลูกคา้สนใจสมคัรใชบ้ริการมากข้ึน 
โดยให้สอดคลอ้งกบัความตระหนักถึงความตอ้งการ การแสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจ  เลือก 
และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด เช่น การน าเสนอรูปแบบของการซ้ือสลากออมสินพิเศษผา่น
เคร่ือง ATM ของธนาคารออมสิน สามารถน าเสนอให้สมคัรใชบ้ริการบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต 

5. ควรสร้างระบบความปลอดภัยในการรูดบตัรซ้ือสินค้า ควรให้กดรหัสบตัรกับทางร้าน และ
ยืดหยุ่นกรณีท่ีร้านไม่มีเคร่ืองรูดบตัรแบบชนิดท่ีตอ้งกดรหัสบตัร เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการใชบ้ริการให้มากข้ึน 
โดยการพฒันาถึงการเข้าถึงข้อมูล โดยพนักงานธนาคาร    ออมสิน ควรสาธิตถึงวิธีการใช้ผ่านสมาร์ทโฟนของ
ผูใ้ช้บริการ และทดลองท าให้ดูถึงวิธีการรูดบตัรซ้ือสินคา้ การแสดงยอดเงินออกทนัทีเพ่ือสามารถป้องกันความ
ปลอดภยั และใชเ้ป็นขอ้มูลช่วยให้ตดัสินใจใชบ้ริการเพ่ิมข้ึนได ้

6. ควรพฒันาสิทธ์ิพิเศษให้กบัผูใ้ชบ้ตัรไดห้ลากหลายยิ่งข้ึน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายท่ีใช้
บริการในสิทธิพิเศษท่ีแตกต่างกนั โดยค านึงถึงการประเมินทางเลือก ท่ีจะใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัโปรโมชัน่ ลด แลก 
แจก แถม ท่ีตรงกบัความตอ้งกาของผูมุ่้งหวงัเห็นถึงประโยชน์ของการเลือกสมคัรใชบ้ตัรออมสินวีซ่าเดบิต ซ่ึงจะช่วย
ให้การตดัสินใจใชบ้ริการไดง่้ายข้ึน เน่ืองจากการตดัสินใจเลือกจากเหตุผลท่ีชอบท่ีสุด หรือจ าเป็นท่ีจะตอ้งซ้ือเพราะ
จ าเป็นเลือกคือ ไม่ว่าจะมีบญัชีออมทรัพยห์รือไม่มีบญัชีออมทรัพยก์ับธนาคารออมสินก็ตาม  หากมองเห็นสิทธิ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ตัรออมสินวีซ่า เดบิต จะเลือกสมคัรใชบ้ริการบตัรออมสินวีซ่า เดบิตไดเ้ช่นกนั  
 ข้อเสียแนวทางเลือกที ่3 

1. ตอ้งเพ่ิมค่าใชจ่้ายในการลงทุนออกแบบบตัรท่ีมีสีสันหลากหลาย สีสันหรือซ้ือลิขสิทธ์ิภาพ เพ่ือให้
ตรงตามการตดัสินใจของผูมุ่้งหวงั 
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2. ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายว่าจา้งหน่วยงานภายใน ในการท าฐานขอ้มูลการใชบ้ริการในบตัรออมสินเดบิต     
วีซ่า เฉพาะของสาขาชลบุรี เพ่ือน ามาก าหนดยอดการใชบ้ริการในระดบัสูง ท่ีจะสอดคลอ้งตรงกบัการใชบ้ริการจริง
โดยเฉพาะของฐานขอ้มูลสาขาชลบุรีเท่านั้น  

3. ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือของสมนาคุณให้มีความหลากหลายมากข้ึนเพ่ือให้สอดคลอ้งกับ
ลกัษณะความแตกต่างของกลุ่มผูมุ่้งหวงั     

 
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

แนวทางเลือกท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหา คือ แนวทางเลือกท่ี 1 เน่ืองจากมีผูส้มคัรใชบ้ตัรออมสินวีซ่า เด
บิต ไม่ตรงตามเป้าหมาย จึงควรพฒันากลยทุธ์ตามแนวทางเลือกท่ี 1 ดงัน้ีคือ วางแผนการหาลูกคา้นอกสถานท่ี โดยขอ
เขา้ไปในหน่วยงาน บริษทั รวมถึงการเดินตลาด หรือแหล่งรวมร้านคา้ โดยน าเสนอถึงคุณประโยชน์ของบตัรออมสิน
วีซ่า เดบิต ถึงความสะดวกรวดเร็วในการใช้ช าระค่าสินค้าหรือบริการต่าง ๆ นอกจากนั้ นตอ้งน าเสนอให้เพ่ิมจุด
บริการตู ้ATM ไปยงัตลาดและศูนยร์วมธุรกิจ หรือส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขนัในการให้บริการตู้ 
ATM เพ่ิมข้ึน ในส่วนของผูท่ี้ไม่เคยสมคัรบตัรเดบิต ควรใชก้ลยุทธ์การส่งเสริมการขาย คือ ฟรีค่าธรรมเนียม และมี
ของแถมควบคู่เพ่ือจูงใจให้ผูท่ี้ไม่เคยสมคัรใชบ้ตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ไดต้ดัสินใจสมคัรใชบ้ตัรออมสิน วีซ่า เดบิต
เพ่ิมข้ึน และเป็นแนวทางหน่ึงท่ีช่วยลดปัญหาสาเหตุการไม่สมคัรใชบ้ตัรวีซ่าเดบิตของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขา
ชลบุรี  
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เร่ือง การเพ่ิมยอดขายการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ร้านชอบชา สาขาตลาดแจ่มแจ๋ว  

มีวตัถุประสงค ์เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของยอดขายเคร่ืองด่ืมท่ีลดลงและศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดขาย  ในการศึกษาน้ี  
ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบการวิจยัเชิงส ารวจท่ีเป็นการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองโดยใชเ้คร่ืองมือวิจยัทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ โดยด าเนินการการตามกรอบของแนวคิดการแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย และการวางต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ (STP) การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลทางธุรกิจ ส่วนประสมทางการตลาด  (Marketing Mix) การ
เทียบเคียงสมรรถนะกับคู่แข่ง การวิเคราะห์สถานการณ์(SWOT)  โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ผูป้ระกอบการ พนักงานร้านชอบชา สาขาตลาดแจ่มแจ๋ว  พร้อมทั้งใชก้ารสังเกตการณ์ด าเนินกิจการของร้านชอบชา 
และคู่แข่งโดยรอบ และใชแ้บบส ารวจพฤติกรรมและความพึงพอใจสอบถามกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นลูกค้า และบุคคล
ทัว่ไปท่ีมาซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีร้าน จ านวน 58 คน   

จากการศึกษาพบว่า ยอดการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ร้านชอบชา สาขาตลาดแจ่มแจ๋ว ลดลง มีผลกระทบมาจาก
สภาพการแข่งขนัท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งในดา้นการแข่งขนัในอุตสาหกรรม อ านาจการต่อรองของลูกคา้ ภยัคุกคามจากสินคา้
ทดแทน ภยัคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ จากการเทียบเคียงสมรรถนะกบัร้าน ก ซ่ึงอยูห่่างจากร้านชอบชา สาขาตลาดแจ่ม
แจ๋ว เพียง 15 เมตร โดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7 ดา้น พบว่า ร้านชอบชามีศกัยภาพสูงกว่าร้าน ก 
ในดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา ร้านชอบชามีศกัยภาพต ่ากว่าร้าน ก ใน ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคลากร 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ ดา้นกระบวนการ ร้านชอบชามีศกัยภาพเท่าเทียมร้าน ก ในดา้นสถานท่ีบริการ และจาก
การเก็บข้อมูลแบบส ารวจพฤติกรรมและความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 21-25 ปี 
ประกอบอาชีพ พนกังาน/ลูกจา้งบริษทั รายไดต่้อเดือน 10,000-20,000 บาท ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ 
ช่วงเวลาในการซ้ือสินคา้ ระหว่าง 10.01-12.00น. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง ใชเ้วลาต ่ากว่า 15 นาที 
และปัจจยัในการเลือกซ้ือสินคา้ คือ รสชาติของเคร่ืองด่ืม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในร้านชอบ
ชานอ้ยท่ีสุด ในดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นส่งเสริมและแนะน าบริการ   

ผูศึ้กษาไดน้ าผลการศึกษาการวิเคราะห์สาเหตุท่ีส่งผลต่อยอดการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ร้านชอบชา สาขาตลาด
แจ่มแจ๋ว เพ่ือก าหนดแนวทางการเพ่ิมยอดขายน าเสนอแนวทางเลือก 3 แนวทาง ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ การ
ขยายกลุ่มลูกคา้ให้เพ่ิมมากข้ึนในกลุ่มลูกคา้ใหม่ ท าการโฆษณาสินคา้ผ่านใบปลิว พร้อมโฆษณา ไลน์แอดของร้าน
ชอบชา เพ่ิมด าเนินการแจง้โปรโมชัน่แก่ลูกคา้ และรับสั่งสินคา้ผ่านทาง ไลน์แอด จะท าให้ไดลู้กคา้รายใหม่เพ่ิมข้ึน  
ลดปัญหาความไม่พึงพอในดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ได ้
ค าส าคญั:  ยอดขาย, เคร่ืองด่ืม 
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ABSTRACT 
Self- study on increasing sales, selling beverages, tea shops, Chaem Chaeo market branches purpose To 

analyze the causes of declining beverage sales and to study ways to increase sales In this study The researcher 
designed a survey research that was self- research using both quantitative and qualitative research tools.  By 
implementing the framework of the market segmentation concept Target market determination And product 
positioning (STP)  analysis of environmental factors that have a business effect Marketing Mix (Marketing Mix) 
Performance comparison with competitors Situation analysis (SWOT)  by collecting data from in-depth interviews 
with entrepreneurs The shopkeeper likes tea.  Chaem Chaeo Market Branch As well as using the observation of the 
business of the restaurant like tea And surrounding competitors And using behavior and satisfaction surveys And the 
general public who bought 58 drinks at the store 

According to studies, it has been found that The sales of beverages, tea shops, tea shops, Chaem Chaeo 
market, decreased due to the increasing competition.  Both in the competition in the industry Customer bargaining 
power Threats from replacement products Threats from new competitors From the performance comparison with the 
shop, which is away from the shop like tea Chaem Jaeo Market Branch, only 15 meters away, using 7 marketing mix 
factors, found that tea-like shops have higher potential than stores in terms of products and price. Tea-like stores have 
lower potential than stores in marketing promotion.  Personnel in physical and process aspects Tea- like shops have 
the same potential as restaurants in the areas of service.  And from collecting data on behavioral and satisfaction 
surveys income per month 10,000-20,000 baht, the frequency of product purchases 1-2 times /  week Time to buy 
products between 10.01-12.00 hrs. The amount of time spent on each purchase It takes less than 15 minutes and the 
factor of buying products is the taste of the drink. Most respondents were satisfied with the shop, like the least tea. In 
the environment And promoting and recommending services 

The study brought the results of the analysis of the causes that affect the sales of beverages.  In order to 
determine the way to increase sales, present 3 alternative approaches, the most suitable option is to expand the 
customer group to increase in new customers.  Advertise products through flyers, along with advertisements, ads of 
shops like tea.  Add to inform customer promotion And order products via LINE AD will increase new customers 
Can reduce problems of inadequacy in places and the environment 
 Keywords:  Sales, drinks 
 
1. บทน า 

 ปัจจุบนั ร้านกาแฟท่ีกระจายอยู่ทัว่ไป ส่วนใหญ่จะเป็น “ร้านกาแฟสด” ซ่ึงเขา้มามีบทบาทส าคญัในการเขา้
มามีส่วนแบ่งทางการตลาด พร้อมกับการแข่งขันท่ีรุนแรงมากข้ึน เคร่ืองด่ืมกาแฟโดยทัว่ไป มีราคาขายต่อแกว้ท่ี
แตกต่างกนัออกไป เร่ิมตั้งแต่ 20-30 ไปจนถึง 100 บาท ซ่ึงข้ึนอยู่กบัวตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นการผลิตและคุณภาพของ
เคร่ืองด่ืม จากขอ้มูลศูนยอ์จัฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร พบว่า ธุรกิจร้านกาแฟ ปี 2560 มีมูลค่าถึง 21,220 ลา้นบาท 
เติบโตข้ึน 10%จากปี 2559 และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกๆปี อตัรา การบริโภคกาแฟสดของคนไทยอยู่ท่ี 200 แกว้/คน/ปี 
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(Euromonitor Internationnal,May 2017,CAFÉ/BARS IN THAILAND.MINTEL MARKET SIZES, COFFE SHOP 
IN THAILAND ) 

ร้านชอบชา สาขาตลาดแจ่มแจ๋ว มีท าเลท่ีตั้งในตลาดแจ่มแจ๋ว(หลงัเซ็นทรัลศาลายา)  นครปฐม เปิดกิจการ
คร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2559   เปิดบริการทุกวนั ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น. จ าหน่ายสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืม 
โดยมีเคร่ืองด่ืมทั้งส้ิน 25 เมนู มีพนักงานคอยบริการลูกคา้ 1 คน แต่ยอดจ าหน่ายร้านชอบชา สาขาตลาดแจ่มแจ๋ว ใน 
เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2561 มีแนวโน้มลดลงอยา่งต่อเน่ือง ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 1  ในเดือนมกราคม 2561  
มียอดจ าหน่าย 2,193 แกว้ เดือนกุมภาพนัธ์ 2561 มียอดจ าหน่าย 2,015 แกว้ เดือนมีนาคม 2561 มียอดจ าหน่าย 2238 
แก้ว เดือนเมษายน 2561 มียอดจ าหน่าย 1.974  แก้ว  เดือนพฤษภาคม 2561 มียอดจ าหน่าย 1,854 แก้ว และเดือน
มิถุนายน 2561 มียอดจ าหน่าย 1,816 แกว้  เฉล่ียลดลง เดือนละ 3.43%  

 

 
 

แผนภูมิท่ี 1.1  สถิติยอดขายร้านชอบชา สาขาตลาดแจ่มแจ๋ว ในเดือน ก.ค. 2560 –มิถุนายน 2561 
ที่มา : สัมภาษณ์, ร้านชอบชา สาขา ตลาดแจ่มแจ๋ว, 2561. 

 
ส่งผลท าให้ยอดก าไรของลดลงตามไปดว้ย โดยในเดือนมกราคม 2561 มีก  าไร 3,893 บาท  เดือนกุมภาพนัธ์ 

2561 มีก  าไร 2196 บาท  เดือนมีนาคม 2561 มีก  าไร 3,617บาท เดือนเมษายน 2561 มีก  าไร 2,321 บาท เดือนพฤษภาคม 
2561 มีก  าไร 710 บาท และเดือนมิถุนายน 2561 มีก  าไร 380 บาท ดงัสถิติตน้ทุนและรายไดข้องร้านท่ีแสดงขา้งล่าง  
ยอดขายท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง อาจท าให้ร้านอยูใ่นสภาวะขาดทุนและอาจตอ้งปิดกิจการ  
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แผนภูมิท่ี 1.2  กราฟแสดงตน้ทุนและรายไดข้องร้านชอบชา สาขาตลาดแจ่มแจ๋ว เดือน มกราคม –มิถุนายน 2561 
ที่มา : สัมภาษณ์, ร้านชอบชา สาขา ตลาดแจ่มแจ๋ว, 2561. 

 
ดงันั้น การศึกษาน้ีจึงมุ่งท่ีจะวิเคราะห์สาเหตุของยอดขายท่ีลดลงและศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดขาย โดยผล

การศึกษาน้ีสามารถน าไปประกอบการพิจารณาในการวางแผน เพ่ือแกไ้ขปัญหายอดขายท่ีลดลงไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
ท าให้ร้านชอบชาไดม้องเห็นถึงแนวทางเลือกในการพฒันาศกัยภาพการบริหารกิจการ 

 
2. ทบทวนทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การตลาดตามเป้าหมาย (Target Marketing) เป็นการน าเสนอส่วนผลิตภณัฑ์ และส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีแตกต่างกันเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของการตลาดท่ีแตกต่าง  กันซ่ึงการก าหนดตลาดเป้าหมายนั้นจะมี             
การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑข์องธุรกิจให้สอดคลอ้งกบั ความตอ้งการและพฤติกรรมของตลาดเป้าหมายนั้น  

การวิเคราะห์สถานการณ์(SWOT)คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์  2 ดา้น คือ สภาพการณ์
ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการ
ผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 7 กลุ่ม โดยแบ่งออกไดด้งัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์(Product) ดา้นาคา (Price)   
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   (Place) ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล  (People)  ด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation )  และ ดา้นกระบวนการ ( Process) 

ปัจจยัผลกัดนัทั้ง 5 (Five-Force Model) เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัหรือสภาพการแข่งขนัในแต่ละอุตสาหกรรมจะ
ท าให้ทราบถึงท่ีมาของความรุนแรงในการแข่งขนัและอิทธิพลอนัเกิดจากภาวะการแข่งขนัเพ่ือท่ีจะหาความไดเ้ปรียบ
ออกมาหรือป้องกนัตนเอง ซ่ึงลกัษณะท่ีส าคญัของปัจจยัทั้ง 5 ประการประกอบดว้ย ขอ้จ ากดัในการเขา้สู่อุตสาหกรรม
ของคู่แข่งขนัใหม่ ความรุนแรงของสภาวะการแข่งขนัระหว่างองคก์รธุรกิจท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั การมีสินคา้
หรือบริการท่ีสามารถทดแทนกนัได ้อ  านาจต่อรองของผูซ้ื้อ  อ  านาจต่อรองของผูข้ายวตัถุดิบ 
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พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัการใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออกของแต่ละ
บุคคล ซ่ึงมีความแตกต่างกนัออกไป 

ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดีต่อ
งานท่ีท าของบุคคลท่ีมีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอนัเกิดจากการปฏิบติังานและไดรั้บผลเป็นท่ีพึงพอใจ 
ท าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน มีขวญัและมีก าลังใจ มีความผูกพันกับ
หน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของงานท่ีท า และส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การท างานส่งผลต่อถึงความกา้วหนา้และความส าเร็จขององคก์ารอีกดว้ย 

การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์ดา้นการเพ่ิมผลผลิต ซ่ึง
ช่วยปรับปรุงองคก์รและสร้างเครือข่ายกลุ่ม องคก์ร โดยการเทียบเคียงดว้ยการเปรียบเทียบผลิตภณัฑ ์บริการ หรือวิธี 
ปฏิบติังานกบัองค์กรอ่ืน เพ่ือให้ไดว้ิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) และ น าไปปรับประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมกบั
องคก์รของตน  
 
3. การด าเนินการวจิัย 
   3.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล   
        การด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีเป็นเน้นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) และมีการวิจยัเชิงปริมาณ 
โดยใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจาก การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-dept Interview) ผูบ้ริหาร  พนกังานร้านชอบ
ชา สาขาตลาดแจ่มแจ๋ว รวม 2 คน เก็บลูกคา้ประจ า จ  านวน 85 คน และจดัท าการส ารวจจ านวนคู่แข่ง และสังเกตกล
ยทุธ์ของคู่แข่ง 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา    
       3.2.1 แบบสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-dept Interview)  มุ่งให้ผูถู้กสัมภาษณ์ เล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัการด าเนิน

ธุรกิจ สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง สภาพการแข่งขนัและพฤติกรรมลูกคา้   
         3.2.2 แบบสอบถามลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ร้านชอบชาสาขาตลาดแจ่มแจ๋วโดยดดัแปลงมาจากแบบสอบถาม  
เร่ือง ความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของลูกคา้ชาวไทย ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร(จาริณี อิศราง
กูร ณ อยุธยา,2559)  ประกอบดว้ย 3 ตอนคือ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล  (เพศ อายุ อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน) ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ (ความถ่ีในการซ้ือ ช่วงเวลาในการซ้ือ ระยะเวลาท่ีใชใ้นการ
เลือกซ้ือ สินคา้ท่ีเลือกซ้ือ ความส าคญัเร่ืองใดท่ีสุดในการเลือกซ้ือสินคา้) และ ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจในดา้นการ
บริการ (ผลิตภัณฑ์ บริการ ราคาสินค้า สถานท่ีบริการ การ ส่งเสริมและแนะน าบริการ บุคลากร/ ผูใ้ห้บริการ 
สภาพแวดลอ้มของการบริการ กระบวนการบริการ) 

      3.2.3 แบบบนัทึกท าเลท่ีตั้งคู่แข่งในระยะรัศมี 3 กิโลเมตร และกลยุทธ์ของคู่แข่ง โดยวิธีการลงพ้ืนท่ี
ส ารวจจ านวนคู่แข่ง ท าเล และกลยทุธ์ของร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม เพ่ือ 

3.3 การวิเคราะห์ขอ้มูล    
        3.3.1 ผลจากการสัมภาษณ์ใช้กรอบ กลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมาย (STP) ปัจจัยผลกัดนัทั้ง 5 (Five-
Force Model) SWOT Analysis และ เทียบเคียงสมรรถนะกบัคู่แข่ง 
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       3.3.2 การวิเคราะห์แบบสอบถามใชส้ถิติค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.)  
       3.3.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นคู่แข่ง สถิติเชิงพรรณา สรุปในรูปตาราง  
 

4. ผลการวจิัย 
 การวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย และการวางต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(STP) 

การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) พบว่า ทางร้านไดก้  าหนดการแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามเกณฑป์ระชากรศาสตร์ 
เพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้แต่ละกลุ่ม โดยใชเ้กณฑด์า้นต่างๆ ไดแ้ก่ อายุ อาชีพ 
รายได ้และดา้นพฤติกรรม  

การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting)  มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นแบบ Mass Marketing ทั้งเพศชายและเพศ
หญิง โดยมุ่งเนน้ไปท่ีกลุ่มพนกังาน/ลูกจา้งบริษทั,นักเรียน/นกัศึกษา อาย ุ15-40 ปี และมีรายไดไ้ม่เกิน20,000 บาท ท่ี
นิยมคุณภาพของเคร่ืองด่ืม ความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการใชบ้ริการ 

การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(Positioning)   ใชเ้กณฑ์ราคาและคุณภาพของเคร่ืองด่ืม  เคร่ืองด่ืมร้านชอบ
ชาถูกหไหนดให้เป็นสินคา้ท่ีราคาต ่า คุณภาพสูง 

วิเคราะห์สภาพการแข่งขนัดว้ย Five Forces พบว่า 
1. การแข่งขนัในอุตสาหกรรม (ปานกลาง) 

  ปัจจุบนัมีผูล้งทุนในธุรกิจเคร่ืองด่ืมมากข้ึน เน่ืองจากใชเ้งินลงทุนไม่มากนัก และรูปแบบการบริหารธุรกิจ
ไม่ซับซ้อน กระบวนการผลิตสามารถท าได้ทุกคน โดยผูล้งทุนสามารถจะมองหาโอกาสธุรกิจจากท าเลท่ีตั้ งท่ีมี
ศกัยภาพ ท าเลใดเป็นแหล่งชุนชน มีผูค้นหนาแน่น ผูค้นมีความตอ้งการบริโภคสูง ก็จะดึงดูดผูล้งทุนให้ลงทุนธุรกิจ
เคร่ืองด่ืมไดง่้าย    
 2. อ  านาจการต่อรองของลูกคา้ (ปานกลาง) 
 ดว้ยพฤติกรรมการบริโภคของลูกคา้ปัจจุบนัมีการเน้นความรวดเร็ว สะดวกสบาย ราคาถูกและหาซ้ือง่าย 
ประกอบกบัการขยายสาขาของธุรกิจแฟรนไซส์แบรนด์เคร่ืองด่ืมสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว และมีการจดัโปรโมชัน่แข่งขนั
กนัในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม หากลูกคา้มีความจงรักภคัดีต่อแบรนดจ์ะท าให้ลูกคา้จะนึกถึงร้านนั้นเสมอ โดยไม่ไดใ้ห้
ความส าคญักบัราคาจนเกินไป  
 3. อ  านาจการต่อรองของผูผ้ลิต (ต ่า) 
 วตัถุดิบท่ีใช้ส าหรับการด าเนินธุรกิจเคร่ืองด่ืมนั้ น ตัวอย่าง คือ น ้ าตาล นมข้นหวาน เมล็ดกาแฟ ใบชา  
บรรจุภณัฑ์ ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีตอ้งซ้ือจากเจา้ของแฟรนไชส์โดยตรง และอีกส่วนหน่ึงทางร้านสามารถเลือก
แหล่งท่ีมีวตัถุดิบไดต้ามคุณภาพท่ีตอ้งการ โดยวตัถุดิบท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบท่ีมีการก าหนดราคาตามกลไกการตลาด ทาง
ร้านสามารถเปรียบเทียบราคากบัผูข้ายแต่ละรายได ้
 4. ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทน (สูง) 
 ปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีรูปแบบการใชชี้วิตท่ีเปล่ียนแปลงไป ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัและใส่ใจในเร่ืองสุขภาพ
มากข้ึน มีการรณรงคใ์ห้ลดการบริโภคน ้ าตาลเพ่ือสุขภาพ ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถเลือกรับประทานเคร่ืองด่ืมชนิดอ่ืน
มากข้ึน โดยท่ีเคร่ืองด่ืมชนิดอ่ืนลดน ้ าตาลลงแต่สามารถท าให้รสชาติของเคร่ืองด่ืมมีความใกลเ้คียงกับลดชาติเดิม 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1236 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ผูบ้ริโภคจึงสามารถเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมไดต้ามความชอบของตนเอง หรือทุนทรัพย ์หรือความสะดวกสบายในการ
ซ้ือเคร่ืองด่ืม 
 5. ภยัคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ (สูง) 
 ในปัจจุบนัมีนักลงทุนรายใหม่เพ่ิมข้ึนในธุรกิจเคร่ืองด่ืม ธุรกิจแฟรนไชส์เคร่ืองด่ืมมีการเติบโตข้ึนอย่าง
รวดเร็ว เน่ืองจาก ธุรกิจเคร่ืองด่ืมเป็นธุรกิจท่ีตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษย ์ใชเ้งินลงทุนไม่สูงมากนกั 
และรูปแบบการบริหารธุรกิจไม่ซับซอ้น กระบวนการผลิตสามารถท าไดทุ้กคน ท าให้มีผูป้ระกอบการรายให้เพ่ิมข้ึน
มาก  

การเทียบเคียงสมรรถนะ 
 การลงพ้ืนท่ีส ารวจในพ้ืนท่ีรัศมี 3 กิโลเมตร พบว่า มีร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมทั้งส้ิน 17 ร้าน ซ่ึงเป็นร้าน
จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมราคาต ่ากว่า 25 บาท 1 ร้าน , ราคา 25-49 บาท 12 ร้าน , ราคา 50-75 บาท 8 ร้าน ราคา 75 - 100 บาท 
1 ร้าน และ ราคา 100 บาทข้ึนไป 1 ร้าน  
 ผูศึ้กษาได้เลือกส ารวจร้านขายเคร่ืองด่ืม ราคา 25- 49 บาท ในพ้ืนท่ีรัศมี 3 กิโลเมตร พบว่า  มีร้านขาย
เคร่ืองด่ืม ราคา 25- 49 บาท จ านวน 12 ร้าน พบว่า ยอดการจ าหน่ายของร้านท่ีไม่ไดอ้ยู่ในพ้ืนท่ีห้างสรรพสินคา้เฉล่ีย
วนัละ 50-80 แกว้ และร้านท่ีจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้มียอดจ าหน่ายเฉล่ียวนัละ 120-140 แกว้ ทั้งน้ี พบว่าท าเลท่ีตั้ง
มีผลต่อยอดการจ าหน่าย ผูศึ้กษาไดใ้ชว้ิธีการเทียบเคียงสมรรถนะ กบัร้าน ก ซ่ึงอยูห่่างจากร้านชอบชา สาขาตลาดแจ่ม
แจ๋ว เพียง 15 เมตร โดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7 ดา้น  
 จากการเทียบเคียงสมรรถนะ กบัร้าน ก กบัร้านชอบชา สาขาตลาดแจ่มแจ๋ว ว่าโดยใชปั้จจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ จะเห็นได ้ร้านชอบชามีศกัยภาพสูงกว่าร้าน ก ในดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา ร้านชอบชามีศกัยภาพ
ต ่ากว่าร้าน ก ใน ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคลากรดา้นลกัษณะทากายภาพ และ ดา้นกระบวนการ ร้านชอบ
ชามีศกัยภาพเท่าเทียมร้าน ก ใน ดา้นสถานท่ีบริการ 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 4.3 การเทียบเคียงสมรรถนะ กบัร้าน ก กบัร้านชอบชา สาขาตลาดแจ่มแจ๋ว โดยใชปั้จจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ 

 
 

ผลิตภณัฑ์

ราคา

สถานท่ี

การส่งเสริมการตลาดบุคลากร

ลกัษณะทางกายภาพ

กระบวนการบริการ

ร้าน ก

ร้านชอบชา
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  การวิเคราะห์การส ารวจโดยแบบสอบถาม 
 ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามโดยมีแบบสอบถามให้กบับุคคลทัว่ไปท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกบัร้านชอบชาสาขา
ตลาดแจ่มแจ๋ว เพ่ือสอบถามความพึงพอใจและพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมของผูบ้ริโภค ส ารวจพฤติกรรมของใน                   
การบริโภคเคร่ืองด่ืม ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวิจยัในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย ดงัน้ี 
การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 เก่ียวกบั เพศ อาย ุอาชีพและ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สรุปไดว้่า  
 1. เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 55.17 และเพศหญิงจ านวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 44.83 ตามล าดบั 

2. อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 21-25 ปี จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 25.86 
รองลงมาคือ ช่วงอายุ 26-30 ปี จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69, ช่วงอายุ 31-35 ปี จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.69 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 15-20 ปี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79 รองลงมาคือ รองลงมาคือ ช่วงอายุ 36-40 ปี 
จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.34 และช่วงอาย ุ40 ปีข้ึนไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.63 ตามล าดบั 

3. อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพสูงสุดคือ พนักงาน/ลูกจา้งบริษัท จ านวน 17 คน  
คิดเป็นร้อยละ 29.28  รองลงมาคือ  นักเรียน/นกัศึก จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 25.86,ธุรกิจส่วนตวัจ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.86 รองลงมาคือ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90, อ่ืนๆ จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.90 และพ่อบา้น/แม่บา้น  จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.17 ตามล าดบั 

4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 22 
คน คิดเป็นร้อยละ 37.21 รองลงมาคือ ต ่ากว่า/เท่ากบั  10,000 บาท จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 36.93 รองลงมาคือ 
20,001-30,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.34 รองลงมาคือ มากกว่า 50,001 บาท จ านวน 3 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 5.17 และ 40,001-50,000 บาท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.72 ตามล าดบั 
  การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกคา้ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่ง 
การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 เก่ียวกบั ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ ช่วงเวลา ระยะเวลาท่ีใช ้และ ปัจจยัใน
การเลือกซ้ือสินคา้ สรุปไดว้่า  
 1. ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ จ  านวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.55 รองลงมาคือ 3-4 คร้ัง/สัปดาห์ จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 25.86 รองลงมาคือ ทุกวนั จ  านวน 9 คน  
คิดเป็นร้อยละ 15.52 และ 5-6 คร้ัง/สัปดาห์ จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.07 ตามล าดบั 

2. ช่วงเวลาในการซ้ือสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ในช่วงเวลา 10.01-12.00น. จ  านวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.93 รองลงมาคือ 07.00-10.00น. จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 24.14 รองลงมาคือ 12.01-15.00 น. 
จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 20.68 และ15.01-19.00 น. จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 17.24 ตามล าดบั 

3. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง ผูต้อบแบบสอบถามใชเ้วลาต ่ากว่า15นาที จ  านวน 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ 89.65 และ 15 – 30 นาที จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.35 ตามล าดบั 

4. ปัจจัยในการเลือกซ้ือสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินคา้จากรสชาติ จ  านวน 42 คน  
คิดเป็นร้อยละ 72.41 รองลงมาคือคุณภาพบริการ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 17.24 รองลงมาคือราคา จ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.62 และ สถานท่ี จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.72 ตามล าดบั 
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การวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจในดา้นการบริการของกลุ่มตวัอยา่ง 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 3  เก่ียวกบั ความพึงพอใจในดา้นการบริการท่ีมีต่อร้าน สรุปไดว้่า  

ล าดับ รายการ ค่าเฉลี่ย SD 

ผลิตภณัฑบ์ริการ  
1 คุณภาพของสินคา้มีความน่าเช่ือถือ       4.19 0.63 
2 สินคา้สะอาดและมีให้เลือกหลากหลาย      4.16 0.64 

  4.18 0.64 
ราคา 

1 ราคาสินคา้มีความเหมาะสม       4.28 0.67 
2 ป้ายราคาหรือเมนูราคามีการปรับปรุงให้ ทนัสมยัอยู่เสมอ 4.16 0.64 

  4.22 0.66 
สถานที่บริการ 

1 การจดัร้าน สะอาด สวยงาม       3.97 0.65 
2 ความสะดวกในการเดินทางมาซ้ือสินคา้       4.16 0.70 
3 สถานที่จอดรถมีความสะดวก ปลอดภยั 3.78 0.92 

  3.97 0.77 
การส่งเสริมและแนะน าบริการ 

1 การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง 3.55 0.82 
2 การท าบตัรลด แลก แจก แถมให้ลูกคา้ประจ า 3.78 0.88 
3 การจดัท าโปรโมชัน่ตามเทศกาล       3.69 0.96 

  3.67 0.89 
ปัจจยัดา้นบุคลากร/ ผูใ้ห้บริการ 

1 ผูข้ายมีการให้บริการอย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว       4.29 0.75 
2 ผูข้ายเอาใจใส่ และมีความกระตือรือร้น และ เตม็ใจให้บริการ 4.28 0.83 
3 ผูข้ายสามารถแนะน าและตอบค าถามลกูคา้ ชดัเจน 4.33 0.76 
4 ผูข้ายให้บริการดว้ยความสุภาพเป็นมิตร       4.43 0.80 

  4.18 4.33 
สภาพแวดลอ้มของการบริการ 

1 ร้านคา้สะอาด ปลอดภยั       4.03 0.79 
2 ท าเลที่ตั้งของร้านคา้เหมาะสม       3.93 0.79 
3 ร้านคา้ตกแต่งสวยงาม       3.79 0.81 
4 ช่วงเวลาเปิด-ปิดของร้านมีความเหมาะสม       3.97 0.75 
  3.93 0.79 

กระบวนการบริการ 
1 ร้านคา้บริการรวดเร็ว สะดวกไม่ตอ้งรอนาน       4.36 0.77 
2 ร้านคา้มีการบริการทีไ่ดม้าตรฐานทกุคร้ัง       4.28 0.85 
3 ร้านคา้มีพนักงานเพียงพอในการให้บริการ       4.26 0.71 
4 ร้านคา้มีความรวดเร็วในการช าระเงิน  และถูกตอ้ง 4.33 0.76 
   4.31 0.77 
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  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจดา้นบุคลากร เฉล่ียรวมคือ 4.33 รองลงมาดา้นกระบวนการ
บริการ โดยมีค่าเฉล่ียรวม 4.31 รองลงมาคือ ดา้นราคา โดยมีค่าเฉล่ียรวม 4.22 รองลงมา ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยมีค่าเฉล่ีย
รวม 4.18 รองลงมา ดา้นสถานท่ี โดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.67 รองลงมาดา้นสภาพแวดลอ้ม เฉล่ียเป็นร้อยละ 3.93 และดา้น
ส่งเสริมและแนะน าบริการ โดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.67 ตามล าดบั 
  โดยสรุป จากการส ารวจพ้ืนท่ี การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-dept Interview) และการส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งลูกคา้  น าขอ้มูลมาประมวลผลโดยเคร่ืองมือ SWOT พบว่า   

จุดแข็ง  Strengths 
- พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ 
- รสชาติเคร่ืองด่ืมไดม้าตรฐานเดียวกนัเป็นเอกลกัษณ์ ราคาถูก 
- ตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย 

- มีสถานท่ีตั้งอยู่ในตลาด เป็นแหล่งชุมชน มีหมู่บา้นขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงขา้ม มีท่ีจอดรถไว้
บริการลูกคา้  

- ธุรกิจมีขนาดเล็กท าให้การตดัสินใจในการก าหนดนโยบายของธุรกิจสามารถปรับเปล่ียนได้
อยา่งรวดเร็วตามสถานการณ์ 

จุดอ่อน Weaknesses 
- ท าเล ท่ีตั้ง อยูใ่นซอย ผูค้นสัญจรไปมานอ้ย ท าให้การหาลูกคา้รายใหม่ท าไดย้าก  
- พนกังานประจ าร้านมีเพียง 1 คน ท าให้การบริการลูกคา้ท าไดไ้ม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรใน

ช่วงเวลาเร่งรีบ 

- ร้านเช่าพ้ืนท่ีอยู่ในตลาด ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีโล่ง ท าให้อุณหภูมิของร้านเปล่ียนแปลงตามสภาพ
ภูมิอากาศ ซ่ึงอากาศในประเทศไทยมีอุณหภูมิท่ีสูง ท  าให้ลูกคา้เลือกซ้ือสินคา้จากร้านท่ีมี
เคร่ืองปรับอากาศหรือร้านท่ีตอ้งสัมผสัอากาศร้อนนอ้ยกว่า 

- ขาดการส่งเสริมการตลาดท่ีดึงดูดลูกคา้ ไม่มีการโฆษณาสินคา้ หรือใชโ้ปรโมชัน่ในใหม่เพ่ือ
เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ใหม่ 

โอกาส Opportunities 
- เทคโนโลยอิีนเตอร์เนตท่ีกา้วหน้าท าให้การประชาสัมพนัธ์ร้านสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

ไดจ้  านวนมมากในราคาท่ีถูกลง ผูบ้ริโภคมีช่องทางการซ้ือสินคา้มากและสะดวกข้ึน 

อุปสรรค Threaths 
- จ านวนคู่แข่งมีมาก เกิดการแข่งขนัสูง คู่แข่งจดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายรุนแรง 
- ผูบ้ริโภคมีรูปแบบการใชชี้วิตท่ีเปล่ียนแปลงไป ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัและใส่ใจในเร่ือง

สุขภาพมากข้ึน มีการรณรงค์ให้ลดการบริโภคน ้ าตาลเพ่ือสุขภาพ ซ่ึงส่งผลต่อการบริโภค
เคร่ืองด่ืมท่ีมีน ้ าตาลส าหรับกลุ่มท่ีรักและใส่ใจในเร่ืองของสุขภาพลดลง 
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 ดงันั้นแนวทางการเพ่ิมยอดขาย มีทั้งหมด 3 แนวทาง คือ    
  1. การเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผา่นแอพพลิเคชัน่บริการจดัส่งอาหาร 
 เน่ืองจากคนไทยส่วนใหญ่ใชอิ้นเทอร์เน็ต เฉล่ียนานข้ึนถึง 10 ชัว่โมง 5 นาทีต่อวนั ท าให้เกิดแอพพลิเคชัน่
บริการจดัส่งอาหารข้ึนอย่างมากมาย เช่น ไลน์แมน  เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลง             
โดยลูกคา้สามารถเขา้ถึงอาหารไดอ้ย่างง่ายและสะดวกข้ึน ร้านชอบชาสามารถด าเนินการโฆษณาร้านของตวัเองได้
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เม่ือมีผูบ้ริโภคสั่งเคร่ืองด่ืม ก็จะมีพนักงานของแอพลิเคชั่นเป็นผูจ้ ัดส่งเคร่ืองด่ืมใช้กับลูกค้า            
ซ่ึงลูกคา้จะเป็นผูช้  าระค่าใชจ่้ายบริการจดัส่งเอง 

2. การขยายกลุ่มลูกคา้ใหเ้พ่ิมมากข้ึน 
 จากการส ารวจพบว่า ร้านชอบชา มีท าเลท่ีตั้งอยูใ่นตลาดแจ่มแจ๋ว ซ่ึงมีหมู่บา้นขนาดใหญ่  ตั้งอยูฝ่ั่งขา้ม  หาก
ร้านชอบชาเจาะตลาดในกลุ่มลูกคา้ท่ีพกัอาศยัในหมู่บา้นซ่ึงมีกว่า 500 หลกัคาเรือน  โดยท าการโฆษณาสินคา้ผ่าน
ใบปลิว พร้อมโฆษณา ไลน์แอดของร้านชอบชา เพ่ิมด าเนินการแจง้ส่งเสริมการขายโดยการโฆษณาโปรโมชัน่ และ
รับสั่งสินคา้ผา่นทาง ไลน์แอดในช่วง 1-3 เดือนแรก ใชโ้ปรโมชัน่ บริการจดัส่งสินคา้ฟรี ในช่วงเลา 14.00น.- 17.00น. 
เพ่ือให้เกิดลูกคา้รายใหม่ ซ่ึงเป็นการอ านวยความสะดวกให้ลูกคา้ ท าให้ลูกคา้เขา้ถึงสินคา้ สร้างความพึงพอใจให้
ลูกคา้ ในช่วงเดือนท่ีเป็นตน้ไป อาจมีการเปล่ียนแปลงโปรโมชัน่ เพ่ือสร้างความแปลกใหม่ และกระตุน้ยอดขาย 
 3. การสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ 
 จากการส ารวจพบว่า ร้านขายเคร่ืองอยู่ในตลาดท่ีมีร้านค้าขายอาหารท่ีมีลูกคา้จ านวนมาก ซ่ึงทางร้าน
สามารถด าเนินการส่งเสริมการตลาดร่วมกบัร้านจ าหน่ายอาหารในตลาดได ้โดยจดัให้มีการลดราคาสินคา้หากลูกคา้
ซ้ือสินคา้ทั้ง 2 ร้านคู่กนั  
            ผูศึ้กษาไดน้ าเสนอผูบ้ริหารเพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสม ท่ีสุดจาก 3 ทางเลือก โดยผูบ้ริหารไดท้  าการพิจารณา
ตามเกณฑ์ ดว้ยวิธีถ่วงน ้ าหนัก (Weighting factors decision) ไดแ้ก่ จ  านวนยอดขายท่ีคาดว่าจะเพ่ิมข้ึน  ผลกระทบท่ี
น่าจะมีต่อพนกังาน ระยะเวลาท่ีใชด้  าเนินงาน และงบประมาณการด าเนินงาน  ดงัแสดง ตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ตารางการตดัสินใจเลือกแนวทางแกไ้ขปัญหา 

เกณฑก์ารพิจารณา ถ่วงน ้ าหนัก 

แนวทางที่1 แนวทางที่2 แนวทางที่3 
การเพิ่มช่องทาง 
การจ าหน่ายผา่น
แอพพลิเคชัน่ 

การขยายกลุ่มลูกคา้ให้
เพิ่มมากขึ้น 

การสร้างพนัธมิตรทาง
ธุรกิจ 

Rating 
(1-10) 

คะแนน Rating  
(1-10) 

คะแนน Rating  
(1-10) 

คะแนน 

จ านวนยอดขายที่คาดวา่จะเพิ่มขึ้น 0.4 7 2.5 9 3.6 7 2.8 
ผลกระทบที่น่าจะมีต่อพนักงาน 0.3 7 2.1 7 2.1 9 2.7 
ระยะเวลาที่ใชด้  าเนินงาน 0.1 10 1.0 9 0.9 10 0.1 
งบประมาณการด าเนินงาน 0.2 10 2.0 9 1.8 9 1.8 
รวม 1.0  7.6  8.4  8.3 
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      ผลสรุป พบว่าทางเลือกท่ี 2 มีคะแนนสูงสุด ดังนั้ น ผูท้  าการศึกษาได้หารือกับเจ้าของกิจการและ เสนอ
ทางเลือกท่ี 2 คือ การขยายกลุ่มลูกคา้ให้เพ่ิมมากข้ึน 
 

5. การอภปิรายผล 
ผลการศึกษาน้ี พบว่า ผูบ้ริโภคมีรสนิยมการบริโภคท่ีเปล่ียนไป สามารถเขา้ถึงสินคา้ไดส้ะดวกข้ึนและมี

ทางเลือกเพ่ิมข้ึนท่ีเป็นเช่นน้ี สอดคลอ้งกบันางสาวศิรประภา นพชยัยา(2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการ น้าํมนั ปตท. ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล             
ท่ีระบุว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกาแฟจาก ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการ
น้าํมนั ปตท. ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ 6 ปัจจยัดว้ยกนั คือ ปัจจยัดา้นผลิตภัณฑ์ 
ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจยัดา้นการน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ และปัจจยัดา้น บุคลากรและกระบวนการให้บริการ 

ผลการศึกษาน้ี พบว่า สภาพการแข่งขนัแข่งเพ่ือแยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาดในการธุรกิจสูงข้ึน   สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาผลการศึกษาของ  อธิษฐ ์นิพิทชยานนัต ์ท่ีระบุว่า ความเส่ียงดา้นการตลาด เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากวิกฤต
ต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจยัภายนอกนั้น จะประกอบไปดว้ย ความเส่ียงดา้นผลิตภณัฑ ์ความเส่ียงของการบริการ ความเส่ียงของ
ท าเลท่ีตั้ง เป็นความเส่ียงท่ีเป็นปัจจยัหลกัท่ีเกิดข้ึนกบัร้านกาแฟสด โดยมีการบริหารความเส่ียงดา้นการตลาดของ
ผูป้ระกอบการ 5 ประการ ไดแ้ก่ การประเมินค่าความเส่ียง  การป้องกนัความเส่ียง  การควบคุมความเส่ียง  การจดัการ
กบัความเส่ียง และการลดความเส่ียง 

 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการส ารวจพ้ืนท่ี การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-dept Interview) และการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามกบั
กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้   สรุปไดว้่า สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ในสถานการณ์ปัจจุบนั ส่งผลให้เกิด นกัลงทุนรายใหม่
ข้ึนอยา่งรวดเร็วในธุรกิจเคร่ืองด่ืม การแข่งขนัแข่งเพ่ือแยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาดในการธุรกิจสูงข้ึน ผูบ้ริโภคมีรสนิยม
การบริโภคท่ีเปล่ียนไป สามารถเขา้ถึงสินคา้ไดส้ะดวกข้ึนและมีทางเลือกเพ่ิมข้ึน และผูบ้ริโภคมีความพึงใจในร้าน
ชอบชา สาขา ตลาดแจ่มแจ๋มนอ้ยท่ีสุดในดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นส่งเสริมและแนะน าบริการ   
 ผูศึ้กษาไดน้ าเสนอผูบ้ริหารเพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสม ท่ีสุดจาก 3 ทางเลือก โดยผูบ้ริหารไดท้  าการพิจารณา
ตามเกณฑ์ ดว้ยวิธีถ่วงน ้ าหนัก (Weighting factors decision) ไดแ้ก่ จ  านวนยอดขายท่ีคาดว่าจะเพ่ิมข้ึน  ผลกระทบท่ี
น่าจะมีต่อพนักงาน ระยะเวลาท่ีใชด้  าเนินงาน และงบประมาณการด าเนินงาน ผลปรากฏว่าทางเลือกท่ี 2 มีคะแนน
สูงสุด ดงันั้น ผูท้  าการศึกษาขอเสนอทางเลือกท่ี 2 คือ การขยายกลุ่มลูกคา้ให้เพ่ิมมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะส าหรับเจา้ของกิจการชาชอบและผูส้นใจประกอบธุรกิจร้านเคร่ืองด่ืม 
ควรรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายกลุ่มลูกค้าให้เพ่ิมมากข้ึน กลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ อาทิ  กลุ่มข้าราชการ/

พนกังานรัฐวิสาหกิจ ท่ีอาจมีการจดัประชุม สัมมนา ท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองด่ืม  
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การวิเคราะห์ปัญหาการขาดแคลนสินค้าคงคลังและแนวทางการลดการขาดแคลนสินค้าคงคลัง   
ของฝ่ายการตลาด บริษัท XXX จ ากัด 

Analysis the causes of shortage and ways to reduce the shortage of equipment Marketing 
Department XXX Co.,Ltd. 

ปฏิพล งามสุข 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวชิาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุการขาดแคลนและลดปัญหาการขาดแคลนสินคา้คง

คลัง   ของฝ่ายการตลาด บริษัท XXX จ  ากัด การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยเก็บขอ้มูลทุติยภูมิจาก
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง บทความวิชาการ เอกสารประกอบการเรียน และต าราเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง และเก็บขอ้มูลปฐมภูมิจาก
การสังเกตการณ์สถานท่ีเก็บอุปกรณ์ กระบวนการท างาน และเอกสารในการเบิกวสัดุอุปกรณ์ และวิธีการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมายท่ีรับผิดชอบการดูแลสินคา้คงคลงัของฝ่ายการตลาด น ามาเป็นแนวทางในการศึกษาถึงสาเหตุการขาด
แคลนสินคา้คงคลงั จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา พบว่า มีปัญหาเร่ืองจากการจดัการสินคา้คง
คลังไม่มีประสิทธิภาพ อุปกรณ์เป็นวสัดุท่ีเกิดความเสียยหายได้ง่าย บุคลากรไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ และไม่มี
กระบวนการในการท างานท่ีชดัเจน ซ่ึงไดท้  าการเสนอทางเลือกในการแกปั้ญหาโดยการจดัการสินคา้คงคลงัใหม่ และ
น าแนวทางเลือกดงักล่าวมาจดัท าตวัช้ีวดัและแผนปฏิบติังานต่อไป 
ค าส าคญั: การขาดแคลนสินคา้คงคลงั, การลดปัญหาการขาดแคลน, การจดัการสินคา้คงคลงั 
 

ABSTRACT 
The study purpose is a analyzed the causes of shortage and reduce the shortage of equipment for the 

brochure of XXX Marketing Company Limited.  This study is a quqlitqtive study by collecting secondary data from 
related research journal paper, learning document, textbooks, include coolecting primary data from the observation 
of the storage process management and documents for the withdrawal of materials, how to interview the targent group 
responsibloe for the equipment management and used as a guideline for studying the causes of equipment shotages. 
Then the data was analyzed the cause of problem and found that there was a problem with inventory management. 
The device is a material that is easily damaged. Personnel do not follow the rules and there is not clear work process. 
Which has proposed alternative solutions by managing new inventory and to adopt such alternatives to prepare 
indicators and plans for further work 
Keywords:  Inventory shortages, shortages, inventory management 
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1. บทน า 
เน่ืองดว้ยบริษทัมีนโยบายท่ีจะให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแก่คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล จึงมอบหมายให้ฝ่ายการตลาดด าเนินการตามนโยบายท่ีไดต้ั้งไว ้โดยเร่ิมด าเนินการเขา้ให้บริการตั้ งแต่
ช่วงปลายปี 2558 จนถึงปัจจุบนั โดยฝ่ายการตลาดมีหน้าท่ีรับผิดชอบในส่วนของการติดต่อเพ่ือขออนุญาตเข้า
ให้บริการ การสร้างความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารของคอนโดมิเนียม การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์และการ
ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑซ่ึ์งการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑข์องทางบริษทัมีดว้ยกนัหลายรูปแบบ ดงัน้ี 

1. ออกบูธประชาสัมพนัธ์ภายในคอนโดท่ีให้บริการ ศูนยก์ารคา้ และ ตลาดนดั  
2. ใชโ้บชวัร์แสดงรายละเอียดผลิตภณัฑ ์
3. จดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์ขนาดใหญ่ติดตามร้านคา้ รถประจ าทาง และวินมอเตอร์ไซค์ 
4. จดัท าของท่ีระลึก เช่น ร่ม, แกว้น ้ า, พดัลมพกพา, สมุด, ปากกา, และ กระเป๋า เป็นตน้ 
โดยในการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์จ  าเป็นต้องมีวสัดุอุปกรณ์ส าหรับใชป้ระชาสัมพนัธ์และ ของท่ีระลึก

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เพ่ือเป็นของท่ีระลึกส าหรับลูกคา้ ซ่ึงของเหล่าน้ีมีเป็นจ านวนมาก และบางรายการไม่เพียงพอต่อ
การใชง้าน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนสินคา้คงคลงั ของ ฝ่ายการตลาด บริษทั XXX จ  ากดั 

No. รายการ จ านวน 
ความถ่ีในการ

เบิก 
คิดเป็นเปอร์เซ็นตข์องสินคา้คงคลงั

ทั้งหมด 
1 บูธส าหรับการประชาสัมพนัธ์ 58 สัปดาห์ละคร้ัง 2.8% 
2 ท่ีใส่โบชวัร์ 412 สัปดาห์ละ 2 คร้ัง 1.93% 
3 โบชวัร์ (ห่อละ 200 ใบ) 32 สัปดาห์ละคร้ัง 1.5% 
4 สมุด (ห่อละ 20 เล่ม) 118 2สัปดาห์คร้ัง 5.7% 
5 กระเป๋า 34 เดือนละคร้ัง 1.6% 
6 หมอน 58 เดือนละคร้ัง 2.8% 
7 พดัลมพกพา 236 2สัปดาห์คร้ัง 11.42% 
8 ร่มสนาม 11 ปีละคร้ัง 0.53% 
9 ร่มกนัแดด 49 เดือนละคร้ัง 2.37% 
10 แกว้น ้ า 175 2สัปดาห์คร้ัง 8.46% 
11 ปากกา (กล่องละ 50 ดา้ม) 26 เดือนละคร้ัง 1.3% 
12 ล าโพงบลูทูธ 63 2สัปดาห์คร้ัง 3% 
13 กระดาษทิชชู่ (ห่อละ 10 แพค็) 40 เดือนละคร้ัง 1.9% 
14 น ้ าด่ืม (แพค็ละ 12 ขวด) 200 เดือนละคร้ัง 9.6% 
15 เส้ือ 539 เดือนละคร้ัง 26% 
16 นาฬิกาแขวนผนงั 16 ปีละคร้ัง 0.7% 

 

จากตารางขา้งตน้ มีสินคา้คงคลงัท่ีมกัไม่เพียงพอต่อการใชง้านคือ บูธส าหรับการประชาสัมพนัธ์ ท่ีใส่โบชวัร์ 
โบชวัร์ และน ้าด่ืม ท าให้ส่งผลต่อการท ากิจกรรมทางการตลาดของบริษทั 
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จากปัญหาดงักล่าวการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุการขาดแคลนสินคา้คงคลงั หาแนวทาง
การแกไ้ขเพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนสินคา้คงคลงั และเพ่ือให้การประชาสัมพนัธ์สินคา้ของฝ่ายการตลาดเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

(ท่ีมาของขอ้มูล : ฝ่ายการตลาด บริษทั XXX จ  ากดั, 2561) 
 

การบริหารสินค้าคงคลงั (Inventory Management) 
(Lambert และ Stock, 2001 อา้งอิง รุ้งนภา คีรีวรรณมาศ, 2015) กล่าวว่า สินคา้คงคลงั คือ วสัดุหรือสินคา้ ท่ี

เก็บไวเ้พ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ในการด าเนินงานกระบวนการผลิต ด าเนินงานขาย และ การด าเนินงานอ่ืนๆ โดยสินคา้
คงคลงัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภทคือ 

1. วตัถุดิบ (Raw Material) คือ ส่ิงของหรือช้ินส่วนท่ีซ้ือมาเพ่ือใชใ้นกระบวนการผลิต 
2. งานระว่างท า (Work in Process) คือ ช้ินงานท่ีอยู่ในกระบวนการผลิต หรือ รอท่ีจะผลิต หรือ รอท่ีจะ

ผลิตในกระบวนการต่อไป โดยท่ียงัไม่ผา่นกระบวนการผลิตครบทุกขั้นตอน 
3. วสัดุซ่อมบ ารุง (Maintenance/Repair/Operating Supplies) คือ ช้ินส่วนหรืออะไหล่ของเคร่ืองจกัรท่ี

ส ารองไว ้เพ่ือเปล่ียนเม่ือช้ินส่วนเดิมเกิดความเสีย หรือ หมดอายกุารใชง้าน 
4. สินคา้ส าเร็จรูป (Finished Goods) คือ สินคา้ท่ีผา่นทุกกระบวนการผลิตจนครบถว้นสมบรูณ์ และ พร้อม

ท่ีจะขายให้กบัลูกคา้ 
การบริหารสินคา้คงคลงั เป็นการตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัการเก็บรักษาสินคา้คงเหลือในปริมาณท่ีเหมาะสม โดย

พิจารณาถึงความสมดุลระหว่างความตอ้งการ และ ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้คงเหลือ หากธุรกิจขาดการบริหารให้
มีความเหมาะสมต่อความตอ้งการอาจส่งผลให้สินคา้มีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ หรือ อ าจท าให้สูญเสียโอกาส
ทางการขาย ซ่ึงก่อให้กิดความเสียหายต่อธุรกิจได ้

การจัดกลุ่มสินค้าคงเหลือด้วยวธิี ABC (ABC Analysis) 
(Willism J. Stevenson. Operation Management Eighth Edition. 2004.) อธิบายว่า เป็นวิธีการจดักลุ่มสินคา้

คงคลงัโดยท าการแบ่งสินคา้ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามมูลค่าของสินคา้คือ A B และ C โดยน าแนวคิดของพาเรโต (Pareto) 
ท่ีมุ่งหมายให้ความส าคญัในสินคา้จ านวนน้อยแต่มีมูลค่ามาก ดงันั้นหลกัการพิจารณามูลค่าของสินคา้คงคลงัดว้ยวิธี 
ABC จะใชมู้ลค่าต่อหน่วยเป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจแบ่งประเภทในการตดัสินใจแบ่งประเภทของสินคา้ 

 

ตารางท่ี2 เกณฑก์ารจดัแบ่งกลุ่มสินคา้คงคลงัดว้ยวีธี ABC 
ประเภท มูลค่าของสินคา้คงคลงั ปริมาณของสินคา้คงคลงั 

A 70 – 80% 15% 
B 15 – 25% 30% 
C 5% 55% 

  

จากตารางเป็นเกณฑก์ารจดัแบ่งกลุ่มสินคา้คงคลงั สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
สินคา้คงคลงักลุ่ม A มีปริมาณ 15% ของรายการสินคา้คงคลงัทั้งหมด และมีมูลค่าสูงสุดประมาณ 70-80% 

ของมูลค่าของสินคา้คงเหลือทั้งหมด 
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สินคา้คงคลงั B มีปริมาณ 30% ของรายการสินคา้คงคลงัทั้งหมด และมีมูลค่าประมาณ 15-25% ของมูลค่า
ของินคา้คงคลงัทั้งหมด 

สินคา้คงคลงั C มีปริมาณ 55% ของรายการสินคา้คงคลงัทั้งหมด และมีมูลค่าประมาณ 5% ของมูลค่าของ
สินคา้คงคลงัทั้งหมด 
 

การวางแผนความต้องการวสัดุ (Material Requirements Planning หรือ MRP) 
การวางแผนความตอ้งการวสัดุไดพ้ฒันาข้ึนพร้อมกบัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ โดยแนวคิด

ของระบบ MRP มุ่งเน้นในเร่ืองการสั่งซ้ือวสัดุให้ถูกตอ้งเพียงพอกบัจ านวนความตอ้งการวสัดุและในเวลาท่ีตอ้งการ
วสัดุ โดยน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเก็บรวมรวมขอ้มูลแลว้ประมวลผลและจดัท าเป็นแผนความ
ตอ้งการวสัดุ ซ่ึงระบบจะรายงานให้ทราบว่าตอ้งท าการสั่งซ้ืออะไร จ านวนเท่าไหร่ และเม่ือใด โดยแผนการสั่งซ้ือ
ทั้งหมดจะสอดคลอ้งกนั 

MRP เป็นกระบวนการการวางแผนโดยน าเอาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการจดัท าแผนความ
ตอ้งการวสัดุ โดยมีองค์ประกอบของขอ้มูล 3 ส่วน คือ ตารางผลิตหลกั ขอ้มูลรายการวสัดุ และ ขอ้มูลสถานะคงคลงั 
ซ่ึงแผนจากระบบ MRP จะช่วงในการตัดสินใจเก่ียบกับช่วงเวลาท่ีควรออกใบสั่งซ้ือ และ จ านวนการสั่งซ้ือท่ี
เหมาะสม 

วตัถุประสงคข์องการวางแผนความตอ้งการวสัดุ (MRP) 
1. ลดการมีสินคา้คงคลงัส ารองท่ีมากเกินไป เน่ืองจากระบบพฒันาข้ึนเพ่ือวางแผนการสั่งซ้ือวสัดุเม่ือ

ตอ้งการ ในเวลาท่ีตอ้งการ และ จ านวนท่ีตอ้งการ 
2. ช่วยลดช่วงเวลาในการรอคอยในระหว่างขั้นตอนการผลิต เพราะระบบ MRP ท าให้แต่ละฝ่ายและแต่

ละขั้นตอนการผลิต มีการท างานร่วมกนัมากข้ึน 
3. ช่วยให้สามารถส่งมอบสินคา้ตามสัญญาท่ีระบุไวไ้ดเ้ป็นจริงมากยิง่ข้ึน 
4. ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรสูงข้ึน เน่ืองจากการประสานงานท่ีดี วสัดุเขา้มาในระบบการผลิตไดดี้ข้ึน 

ท าให้เคร่ืองจกัรสามารถท างานไดอ้ยยา่งเต็มท่ีโดยไม่ตอ้งเสียเวลารอคอยวสัดุ 
 
องคป์ระกอบของการวางแผนความตอ้งการวสัดุ (MRP) มีองคป์ระกอบท่ีส าคญัอยู ่3 ส่วนคือ 
1. ตารางผลิตหลกั คือการจดัท าแผนการผลิต พร้อมทั้งแสดงปริมาณวตัถุดิบท่ีตอ้งการใชง้าน หรือแสดง

จ านวนวตัถุดิบท่ีคาดว่าจะใชง้าน เพ่ือใชต้รวจสอบกบัคลงัเก็บวสัดุ ส าหรับกระบวนการท างาน 
2.  ขอ้มูลรายการวสัดุ คือใบแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัช้ินส่วนวสัดุท่ีจะใชใ้นการผลิต จ านวนวสัดุ และ 

ล าดบัขั้นตอนในการผลิตสินคา้ 
3. ขอ้มูลสถานะคงคลงั คือขอ้มูลแสดงรายการวสัดุในคงคลงั โดยแสดงรายการวสัดุ จ  านวนวสัดุคงคลงั 

จ  านวนวสัดุท่ีถูกเรียกใชง้าน จ านวนวสัดุขั้นต ่าท่ีตอ้งสั่งซ้ือ เป็นตน้ ซ่ึงเม่ือวสัดุถึงจุดสั่งซ้ือ ระบบควร
แจง้เตือน เพ่ือให้เกิดการสั่งซ้ือวสัดุ 
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ทฤษฎกีารจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 
Handfield & Nicholas (2002) ให้ค  านิยามว่า การจดัการโซ่อุปทาน คือ การร่วมมือและรวบรวมกิจกรรมโซ่

อุปทานให้สอดคลอ้งกบักระบวนการผลิตและการไหลตั้งแต่วตัถุดิบจนถึงผูบ้ริโภค โดยเร่ิมตน้ตั้งแต่ตน้น ้ า กลางน ้า 
และปลายน ้า 

Mentzer, et al. (2001) ให้ค  านิยามว่า การจดัการโซ่อุปทานแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ Basic/Direct Supply 
Chain, Extended Supply Chain และ Ultimate Supply Chain โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   

ระดบัท่ี 1 : โซ่อุปทานขั้นพ้ืนฐาน (Basic/Direct Supply Chain) ประกอบดว้ย 3 กลุ่มเร่ิมตั้งแต่บริษทัผูผ้ลิต
วตัถุดิบเป็นผูผ้ลิตและส่งต่อให้กบัผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้จนถึงปลายทางลูกคา้ 

ระดับท่ี 2 : โซ่อุปทานท่ีขยายออกไป (Extended Supply Chain) เป็นการขยายโซ่อุปทานให้กวา้งและ
ซบัซอ้นข้ึนโดยการเพ่ิมคนกลางในส่วนผูผ้ลิตและลูกคา้ เม่ือระบบมีสมาชิกเพ่ิมมากข้ึน จะท าให้การบริหารจดัการโซ่
อุปทานมีความยุง่ยากและซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน เน่ืองดว้ยตอ้งใชเ้วลานานข้ึนในการส่งผ่านหรือการไหลของขอ้มูลจาก
ลูกคา้ไปยงัผูผ้ลิต ซ่ึงท าให้ขอ้มูลบางส่วนอาจเกิดการบิดเบือนไปจากขอ้มูลท่ีไดรั้บมาโดยตรงจากลูกคา้ 

ระดบัท่ี 3 : โซ่อุปทานขั้นสูง (Ultimate Supply Chain) เป็นกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่ตน้ทาง โดยการ
ส่งผ่านสินคา้หรือการบริการตั้งแต่ผูผ้ลิตวตัถุดิบรายแรกไปจนถึงปลายทางหรือผูบ้ริโภครายสุดทา้ย ในทุกๆระดบั
โดยทั้ง 3 ระดบั จะมีผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้เป็นตวักลางในโซ่นั้นเสมอ 

 
องค์ประกอบส าคญัในการจัดการโซ่อุปทาน 
Glaser-Segura, Anghel & Tucci (2006) ให้ความหมายไวว้่าการจดัการโซ่อุปทานเป็นการจดัการแบบบูรณา

การในการจดัการอุปสงค์และอุปทาน เป็นการวางแผนและการจดัการกิจกรรมทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นการ
จดัหา การจดัซ้ือจดัจา้ง การขนส่งทั้งหมด การจดัการโซ่อุปทานยงัครอบคลุมถึงการประสานงานและความร่วมมือกบั
การคู่คา้ เช่น ช่องทางผูจ้ดัจ  าหน่าย รายละเอียดลูกคา้ และผูใ้ห้บริการ เป็นตน้ 

องคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 ส่วนในการจดัการโซ่อุปทานคือ 
การด าเนินการ (Operations) จะเนน้ทางดา้นการบริหารการจดัการความตอ้งการเป็นองค์ประกอบส าคญัใน

การจดัการโซ่อุปทานโดยท่ีผูผ้ลิตและคู่คา้มุ่งเน้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ บริษทัท่ีเป็นผูน้ าดา้นการ
จดัการโซ่อุปทานไดก้ระตุน้และเน้นให้มีระบบต่างๆในการบริหารการจดัการ เช่น ERP, MRP, TQM, JIT เพ่ือเพ่ิม
โอกาสทางดา้นธุรกิจมากข้ึน 

การกระจายสินค้า (Distribution) เป็นการจัดการดา้นการขนส่ง การตอบสนองทางดา้นโลจิสติกส์ การ
บริหารลูกคา้สัมพนัธ์ การบริการลูกคา้ การออกแบบเครือข่าย 

การบูรณาการ (Integration) เป็นความร่วมมือดา้นกิจกรรมการประสานงาน การแกไ้ขปัญหา มีการวดัผล
การปฏิบติังาน เป็นกุญแจหลกัส าคญัของห่วงโซ่อุปทานในการเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการจดัการ 

การจดัซ้ือ (Purchasing) เป็นการจดัซ้ือจดัจา้งมีการสร้างพนัธมิตรกบัผูผ้ลิต การบริหารการจดัการผูผ้ลิต กล
ยทุธ์และวิธีการจดัหา 
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การศึกษาคร้ังน้ีจะหาขอ้มูลจากงานวิจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั การวางแผนความ
ตอ้งการวสัดุ การจดัการโซ่อุปทาน และการพยากรณ์ ดงัน้ี 

นางสาวรุ้งนภา คีรีวรรณมาส (2558) ศึกษาเร่ือง การก าหนดนโยบายการถือครองสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสม
เพ่ือช่วยลดตน้ทุนสินคา้คงคลงัของบริษทั xxx จ ากดั โดยจากการศึกษาคน้ควา้และท าการวิเคราะห์พบว่าบริษทัใช้
ประสบการณ์ในการบริหารจึงท าให้การวางแผนในกระบวนการท างาน รวมไปถึงไม่มีการก าหนดนโยบายในการ
บริหารสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสมชดัเจน ท าการสั่งซ้ือเกินความจ าเป็นเน่ืองจากไม่ไดน้ าขอ้มูลความตอ้งการมาใชใ้น
การพยากรณ์และวิเคราะห์ จึงส่งผลให้เม่ือเวลาผา่นไปสินคา้คงคลงัมีปริมาณสูงข้ึน ผูศึ้กษาจึงไดท้  าการแกปั้ญหาโดย
เร่ิมจากการแยกประเภทสินคา้และท าการวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดัของสินคา้ รวมถึงให้เหมาะสมเพ่ือ
ช่วยลดตน้ทุนรวมให้ต ่าลงโดยค านึงถึงความเส่ียงของการเกิดสินคา้ขาดแคลนประกอบดว้ย ซ่ึงหลงัจากการศึกษาจาก
การเก็บรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัในช่วง 12 เดือน พบว่าการก าหนดระดบัการบริการท่ีเหมาะสมจะสามารถช่วยลด
ตน้ทุนการถือครองสินคา้คงคลงัลงไดถึ้งร้อยละ 46.84 

นายทินวฒัน์ ขาวเหลือง (2554) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์แนวทางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ
จดัการสินคา้คงคลงักรณีศึกษา ร้านต าหรับไทย เป็นการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัโดยให้
ความส าคญัในเร่ืองการสั่งซ้ือสินคา้ในปริมาณท่ีเหมาะสม จากการวิเคราะห์พบว่ากิจการมีปัญหาท่ีเกิดจากการบริหาร
การจดัการสินคา้ท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ส่งผลให้เกิดปัญหาสินคา้ขาดแคลน (Shortage) จนเป็นเหตุให้กิจการ
เสียโอกาสในการสร้างรายได ้จากการศึกษาพบว่า วิธีค  านวณปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม สามารถช่วยให้กิจการ
สามารถลดตน้ทุนไดเ้ป็นอยา่งดี โดยสามารถลดตน้ทุนไดเ้ท่ากบั 29,485.3 บาท หรือคิดเป็น 3.54% ต่อปี 

   
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุการขาดสินคา้คงคลงัของฝ่ายการตลาด บริษทั XXX จ ากดั 
2. เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนสินคา้คงคลงัของฝ่ายการตลาด บริษทั XXX จ ากดั 

 

3. การด าเนินการวจิัย 
การศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิท าโดยรวบรวมขอ้มูลจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง บทความวิชาการ เอกสารประกอบการ

เรียน และต าราเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาเป็นแนวทางในการศึกษาถึงสาเหตุการขาดแคลนสินคา้คงคลงัของฝ่ายการตลาด 
บริษทั XXX จ  ากดั เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัการขาดแคลนสินคา้คงคลงัของฝ่ายการตลาด บริษทั XXX จ  ากดั 

การศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ ท าการศึกษาโดยใชก้ารสังเกตการณ์ และวิธีการสัมภาษณ์ โดยบทสัมภาษณ์เป็น
ค าถามลกัษณะปลายเปิด โดยแบ่งกลุ่มผูถู้กสัมภาษณ์เป็น 3 กลุ่ม คือ พนักงานท่ีมีต าแหน่งงานระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป 
จ านวน 1 คน, พนักงานท่ีมีต าแหน่งงานระดบัผูช้  านาญการพิเศษ จ านวน 1 คน และพนักงานท่ีมีต าแหน่งงานระดบั
ปฏิบติังาน จ านวน 2 คน 
 

4. ผลการวจิัย 
จากการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ปัญหาการขาดแคลนสินคา้คงคลงัและแนวทางการลดการขาดแคลนสินคา้

คงคลงั  ของฝ่ายการตลาด บริษทั XXX จ  ากดั  โดยใชก้ารสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษา 
สามารถสรุปปัญหาท่ีเกิดผลกระทบต่อเร่ืองท่ีจะศึกษา และ แนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดด้งัน้ี 
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จากการเก็บขอ้มูลพบประเด็นส าคญัท่ีเป็นสาเหตุท่ีเกิดการขาดแคลนสินคา้คงคลงัตามตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 สรุปประเด็นปัญหาจากการสัมภาษณ์ 

สาเหตุ รายละเอียดของสาเหตุ 
1.จ านวนหรือขนาดการสั่งซ้ือ ไม่มีการก าหนดจ านวนท่ีจะสั่งซ้ือหรือช่วงเวลาท่ีจะสั่งซ้ือแต่เป็นการคอย

ตรวจสอบจ านวนคงเหลือและประมาณการสั่งซ้ือ 
2.ขอ้จ ากดัในการสั่งซ้ือ การสั่งซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ของฝ่ายการตลาดมีขอ้จ ากดัในการสั่งซ้ือ

กระบวนการในการสั่งซ้ือท่ีมีขั้นตอนการสั่งซ้ือหลายขั้นตอนมากเกินไป 
และ การอนุมติัการสั่งซ้ือท่ีล่าชา้ 

3.ตน้ทุนท่ีเกิดจากการสั่งซ้ือ การสั่งซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ของฝ่ายการตลาด มีตน้ทุนท่ีเกิดจากการสั่งซ้ือ 
และ ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 

4.ปัญหาในการจดัเก็บ พ้ืนท่ีในการจดัเก็บของมีอยา่งจ ากดั ส่งผลให้ตอ้งวางของซอ้นทบักนั จน
เกิดความเสียหาย ท าให้ยากต่อการน าออกมาใชง้าน 

5.ปัญหาในการเบิก การเบิกอุปกรณ์จะตอ้งท าเอกสารการเพ่ือเบิกอุปกรณ์ แต่มกัเกิดปัญหาว่า 
หาของไม่เจอ ของเกิดความเสียหาย และ จ านวนคงเหลือไม่ตรงกบัขอ้มูลท่ี
มีอยู ่

 
ผูศึ้กษาสรุปสาเหตุการขาดแคลนสินคา้คงคลงั ดว้ยแผนผงัสาเหตุและผล ไดด้งัน้ี 
 

 
แผนภาพท่ี 1 แผนผงักา้งปลาแสดงเหตุและผล 

 
จากการวิเคราะห์แผนผงัสาเหตุและผลดา้นบุคลากร พบว่า บุคลากรไม่ปฏิบติัตามกฎการเบิกวสัดุ เช่น เม่ือ

เจา้หน้าท่ีผูดู้แลสต๊อกไม่อยู่ หรือ ตอ้งการวสัดุอุปกรณ์ด่วน พนักงานจะเขา้ไปหยบิของเองแลว้ไม่จดัท าเอกสารการ
เบิกใชว้สัดุอุปกรณ์ จึงส่งผลให้วสัดุและอุปกรณ์ ไม่ตรงกบัขอ้มูลท่ีท าการบนัทึกไว  ้

จากการวิเคราะห์แผนผงัสาเหตุและผลดา้นวสัดุอุปกรณ์ พบว่า วสัดุและอุปกรณ์เป็นสินคา้ท่ีดอ้ยคุณภาพ
และเป็นวสัดุท่ีเกิดความเสียหายไดง่้าย หรือ วสัดุอุปกรณ์ท่ีเลือกใชไ้ม่ตอบสนองต่อการใชง้านจริง  
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จากการวิเคราะห์แผนผงัสาเหตุและผลดา้นกระบวนการ พบว่า ไม่มีการก าหนดกระบวนการในการเบิกวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้บุคลากรไม่ทราบถึงขั้นตอน จนเกิดการเขา้ไปหยิบวสัดุ
อุปกรณ์เอง 

จากการวิเคราะห์แผนผงัสาเหตุและผลดา้นการจดัการสินคา้คงคลงั พบว่า พ้ืนท่ีในการจดัเก็บมีอย่างจ ากดั
และมีการเก็บท่ีไม่เป็นระเบียบ ไม่มีระบบในการตรวจเช็ควสัดุคงเหลือ จึงส่งผลต่อการขาดแคลนสินคา้คงคลงั 

ซ่ึงผูศึ้กษาไดเ้สนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงัน้ี 
แนวทางเลือกท่ี 1 : จดัการสินคา้คงคลงัใหม่  
เน่ืองดว้ยสินคา้คงคลงัไม่มีการจดัการอย่างเป็นระเบียบ ไม่มีการก าหนดต าแหน่งหรือให้ความส าคัญต่อ

สินคา้คงคลงั จนท าให้เกิดการขาดแคลนสินคา้คงคลงั จึงจ าเป็นตอ้งท าการจดัสรรพ้ืนท่ีในการจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ให้
สามารถน าออกมาใชไ้ดง่้าย  โดยการจดัระเบียบพ้ืนท่ีใหม่ จดัท าชั้นส าหรับวางสินคา้ ท  าการแยกหมวดหมู่การใชง้าน
ท่ีชดัเจน น าเอาการจดัการสินคา้คงคลงัแบบ ABC มาใช ้หาการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม (Economic Order Quantity : EOQ)
เพ่ือไม่ให้สินคา้เกินขนาดท่ีสต็อกรับได ้หาจุดสั่งซ้ือคร้ังต่อไป (Reorder Point หรือ ROP) และหาสินคา้คงคลงัส ารอง 
(Safety Stock : SS) เพ่ือลดหรือป้องกนัการขาดแคลนสินคา้ ท าการค านวณหาความตอ้งการสินคา้คงคลงัในแต่ละ
เดือน (การพยากรณ์) และก าหนดการตรวจเช็คสินคา้คงคลงัทุกๆ 6 เดือน 

แนวทางเลือกท่ี 2 : ก  าหนดขั้นตอนการเบิกใชสิ้นคา้คงคลงั 
 เน่ืองดว้ยการเบิกใชสิ้นคา้คงคลงั ไม่มีขั้นตอนท่ีชดัเจนและไม่เป็นแบบแผน ท าให้ผูป้ฏิบติังานท างานตาม
กนัมาโดยอาจไม่ถูกตอ้งตามกระบวนการท่ีแทจ้ริง จงควรด าเนินการก าหนดขั้นตอนการเบิกใชสิ้นคา้คงคลงัเพ่ือความ
ถูกตอ้งในการด าเนินงาน และลดปัญหาสินคา้คงคลงัสูญหาย โดยก าหนดขั้นตอนดงัน้ี 
 

 
 

แผนภาพท่ี 2 ขั้นตอนการเบิกใชสิ้นคา้คงคลงั 
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เม่ือก าหนดขั้นตอนการเบิกใชสิ้นคา้คงคลงัแลว้ ระบุผูมี้อ  านาจอนุมติัคือ ผูจ้ดัการส่วนงานสินคา้คงคลงัฝ่าย
การตลาด หรือผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด เป็นผูมี้อ  านาจในการอนุมติัการเบิกใชสิ้นคา้คงคลงั และท าการส่ือการให้ทุก
คนทราบและปฏิบติัตาม 

แนวทางเลือกท่ี 3 : จดัท าระบบการตรวจสอบการใชง้านสินคา้คงคลงัและสินคา้คงเหลือ (MRP) 
 เน่ืองด้วยการบนัทึกและจดัเก็บข้อมูลสินค้าคงคลงัท่ีมากมายหลายอย่างมากเกินไป และการตรวจสอบ
จ านวนคงเหลือท่ีค่อนขา้งใชเ้วลาเยอะกว่าจะตรวจสอบได ้ จึงควรน าเอาระบบเขา้มาใชง้าน จึงเสนอน าเอาระบบการ
ตรวจสอบการใชง้านสินคา้คงคลงัและสินคา้คงเหลือ (MRP) เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจเช็คสต็อก และท าให้มีฐานขอ้มูล
สินคา้คงคลงัท่ีสามารถน าไปใชใ้นการตรวจสอบการเบิกใชสิ้นคา้ ตรวจสอบสถานะสินคา้คงเหลือได้ 
  
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาสาเหตุท่ีท าให้เกิดการขาดแคลนสินค้าคงคลงั โดยการวิเคราะห์การจัดการสินค้าคงคลงั 
กระบวนการการเบิกใชว้สัดุอุปกรณ์ การสั่งซ้ือ การเขา้ไปสังเกตกระบวนการท างาน พ้ืนท่ีในการจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ 
เอกสารการเบิกใชว้สัดุอุปกรณ์ และการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูป้ฏิบติังานจ านวน 4 คน พบว่า การจดัการสินคา้คงคลงั
ใหม่ เป็นแนวทางการแกปั้ญหาเน่ืองจากการจดัการสินคา้คงคลงัเป็นการเร่ิมตน้การแกปั้ญหาการขาดแคลนไดเ้ป็น
อนัดบัแรก เพราะการจดัการคงคลงัจะช่วยให้เกิดความเสียต่อวสัดุอุปกรณ์ท่ีลดลง การน าวสัดุอุปกรณ์มาใชก้็ง่าย อีก
ทั้งการตรวจเช็ควสัดุอุปกรณ์คงเหลือก็สามารถท าไดง่้ายข้ึนจึงเห็นว่าการจดัการคงคลงัเป็นวิธีลดปัญหาการขาดแคลน
ไดดี้ท่ีสุด และ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลกรท่ีดูแลของวสัดุอุปกรณ์ของฝ่ายการตลาดไดอี้ก
ด้วย จึงน าแนวทางเลือกดังกล่าวมาจัดท าตัวช้ีวดัและแผนปฏิบติังานต่อไป และหากแนวทางท่ีเลือกไม่ประสบ
ความส าเร็จหรือเกิดอุปสรรคนการด าเนินการ จะรีบนัดประชุมทีม เพ่ือประเมิณผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาว่าเกิด
ปัญหาท่ีตรงไหน และท าการวางแผนการท างานใหม่ เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จต่อไป 

ขอ้เสนอแนะ จากการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ปัญหาการขาดแคลนสินคา้คงคลงั และ แนวทางการลดการ
ขาดแคลนสินคา้คงคลงั ของฝ่ายการตลาด บริษทั XXX จ ากดั ทางผูศึ้กษามองว่าควรน าแนวทางเลือกทั้ง 3 แนวทางมา
ใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือท่ีจะท าให้ปัญหาท่ีเกิดจากการขาดแคลนลดลงอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายทีม่ีผลต่อยอดขายผลิตภัณฑ์กลุ่มลูกค้า Wealth ของ
องค์กร 

Guidelines for the Development of the Potential of Salespersons that Affecting the Sales of 
Corporate Wealth Customers 

ปฐมพล  อ้นขวัญเมือง 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวชิาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
การวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ี พนักงานขายไม่สามารถท า

ผลงานจากการขายไดเ้ป็นไปตามเกณฑ์ขององค์กรและหาวิธีการท่ีจะเพ่ิมศกัยภาพของพนักงานขายให้สามารถท า
ผลงานไดเ้ป็นไปตามเกณฑ์ท่ีองค์กรก าหนด การวิจยัในคร้ังน้ีใชข้อ้มูลในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยท่ีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณท าการเก็บข้อมูล โดยท าการทดสอบพนักงานจ านวน 100 คน ซ่ึงท าการสุ่ม
ทดสอบพนักงานขายตามแต่ละพ้ืนท่ีว่ามีความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์ การลงทุน และทดสอบพนักงานว่ามีความรู้
ความสามารถหรือทกัษะในด้านการขายหรือการบริการด้านการลงทุนหรือไม่ในส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพท าการ
สัมภาษณ์พนกังานท่ีท าผลงานไดเ้ป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 5 คน และท าการสัมภาษณ์พนกังานท่ีท าผลงานไดไ้ม่
ถึงเป้าหมาย จ านวน 5 คน เพ่ือคน้หากระบวนการท างานว่าพนักงานทั้งสองกลุ่มมีการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งไร 
น าผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาหาวิธีการแกไ้ขปัญหาเพ่ือท่ีจะไดห้าวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการท่ีจะช่วยให้พนักงาน
ขายสามารถท าผลงานไดดี้ข้ึนและท าผลงานไดเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีองคก์รก าหนด 
ค าส าคญั:  เป้าหมาย, ผลงาน, การลงทุน 

 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to study and find solutions to problems that Salespersons are not able to do 

the work from selling according to the organization's criteria and find ways to increase the potential of the 
salespersons to be able to perform the work according to the criteria set by the organization. This research uses data 
in quantitative and qualitative analysis. Where quantitative data analysis is done to collect data By testing 100  staff 
members who randomly test the sales staff according to each area that they have knowledge of investment products 
and testing employees whether they have the knowledge, skills or skills in sales or investment services or not in the 
information Qualitative, interviewing 5  employees who have achieved their goals and interviewed employees who 
did not achieve their goals. 5 people searching for work process that employs both groups performing different. Bring 
the results of the study to find solutions to problems in order to find the most suitable method to help the salesperson 
to perform better and achieve the goals set by the organization. 
Keywords:  Goal, Performance, Investment 
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1. บทน า 
ปัจจุบนัธนาคารไทยพาณิชยไ์ดมี้การแบ่งแยกพนกังานออกเป็นฝ่ายขายและฝ่ายบริการเพ่ือรองรับกระแสของ

โลกดิจิทลัท่ีเขา้มามีบทบาทในทุกวงจรธุรกิจ อีกทั้งพฤติกรรมในการใชบ้ริการทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีต 
โดยลูกค้าหันมาใช้เทคโนโลยีในการท าธุรกรรมทางการเงินมากข้ึนท าให้ลูกค้าไม่เขา้มาใช้บริการในสาขาของ
ธนาคาร ท าให้ตอ้งมีการปิดสาขาเพ่ิมข้ึน ธนาคารจึงไดป้รับเปล่ียนกลยุทธ์โดยตั้งหน่วยงานท่ีเน้นการขายโดยเฉพาะ
เพ่ือท่ีจะไดเ้ขา้ถึงและไดดู้แลลูกคา้ โดยคอยเป็นท่ีปรึกษาและน าเสนอผลิตภณัฑ์ทางการเงินของธนาคารให้ตรงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้อยา่งแทจ้ริง อีกทั้งธนาคารไดมี้การแบ่งระดบั กลุ่มลูกคา้เป้าหมายและไดแ้บ่งจ านวนพนกังาน
ขายท่ีมีอยู่เขา้ไปดูแลลูกคา้ตามกลุ่มลูกคา้ ท่ีธนาคารไดก้  าหนดไวโ้ดยเกณฑ์ท่ีธนาคารก าหนดมาจากเงินฝากและเงิน
ลงทุนของลูกคา้ โดยมีการแบ่งลูกคา้ดงัน้ี คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีมีสินทรัพยต์ ่ากว่า 2 ลา้นบาท (Retail) กลุ่มลูกคา้ท่ีมีสินทรัพย ์2 
ลา้นบาท ถึง 10 ลา้นบาท (Prime) และกลุ่มลูกคา้ท่ีมีสินทรัพย ์10 ลา้บาท ถึง 50 ลา้นบาท (First) โดยท่ีกลุ่มของลูกคา้ท่ีมี
สินทรัพยร์วมอยู่กบัทางธนาคารท่ีมียอดเงิน 2 ลา้นบาทข้ึนไป ธนาคารเรียกลูกคา้กลุ่มน้ีว่ากลุ่มลูกคา้มัง่คัง่ (Wealth) 
โดยทางธนาคารไดก้  าหนดเป้าหมายให้กบัพนกังานให้ท  าผลงานได ้410,000 คะแนนต่อเดือนหรือ 4,920,000 คะแนน
ต่อปี ซ่ึงเป็นระดบัมาตรฐานท่ีทางธนาคารก าหนดในการนบัผลงานของพนกังาน 

 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงเป้าหมายขั้นต ่าในแต่ระดบัการนบัผลงาน 

 E2 
Excellent 2 

E1 
Excellent 1 

S 
Standard 

A 
Acceptable 

U 
Underperform 

Personal Banker 533,000 492,000 410,000 328,000 123,000 
 

จากขอ้มูลในตารางขา้งตน้จะแสดงระดบัการนับผลงานในการขายผลิตภณัฑข์องพนกังานจะมีดว้ยกนัอยู ่ 5 
ระดบัดงัน้ี 

- Underperform (U) คือ ระดบัคะแนนท่ีพนกังานขายท าได ้30 % ของเป้าหมายรายเดือน 

- Acceptable (A) คือ ระดบัคะแนนท่ีพนกังานขายท าได ้80 % ของเป้าหมายรายเดือน 

- Standard (S) คือ  ระดบัคะแนนมาตรฐานตามท่ีทางธนาคารก าหนด  

- Excellent 1 (E1) คือ ระดบัคะแนนท่ีพนกังานท าเกินเป้าหมายตามท่ีธนาคารก าหนด อยู่ท่ี 120 % 

ของเป้าหมายรายเดือน 

- Excellent 2 (E2) คือ ระดบัคะแนนท่ีพนกังานท าเกินเป้าหมายตามท่ีธนาคารก าหนด อยู่ท่ี 130 % 

ของเป้าหมายรายเดือน 

แต่จากการด าเนินงานดงักล่าวของกลุ่มลูกคา้ Wealth ของธนาคาร การประเมินวดัผลของพนักงานขายไม่
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีธนาคารคาดหวงั โดยท่ีพนักงานขายท าผลงานได ้  ไม่ถึง 410,000 คะแนนเป็นจ านวนมาก จาก
ขอ้มูลพบว่าตั้งแต่ปี 2560 – จนถึงปัจจุบนั พนกังานขายท่ีท าคะแนนไดผ้า่นเกณฑมี์เพียง 18.30% และ 17.63% ตามล าดบั 
ซ่ึงธนาคารคาดหวงัจ านวนพนกังานท่ีสามารถท าผลงานผา่นเกณฑ ์เป็น 70% ของจ านวนพนกังานทั้งหมดในหน่วยงาน 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงจ านวนพนกังานขายท่ีผา่นเกณฑแ์ละไม่ผา่นเกณฑ ์

 พนกังานขายทั้งหมด ผา่นเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ์ คิดเป็น % 

ปี 2560 590 128 462 21.69 
ปี 2561 587 88 499 17.63 

ทีม่า : หน่วยงานบริหารวดัผลธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั(มหาชน)  
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือทราบถึงสาเหตุของการท่ีพนกังานขายไม่สามารถท าผลงานไดเ้ป็นไปตามเกณฑข์องธนาคาร 

2. เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของพนกังานขายให้บรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
 การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ พนกังานขายผลิตภณัฑก์ลุ่มลูกคา้ Wealth ขององคก์ร จ านวน 100 คน 
จากเขตพ้ืนท่ีจ านวน 6 เขตพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดท้  าการสุ่มทดสอบจะมีพนกังานท่ีท าผลงาน
ไดเ้กินเป้าหมาย ท าไดต้ามเป้าหมายและท าไดไ้ม่ถึงเป้าหมาย 

การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
จากการสัมภาษณ์พนักงานของกลุ่มลูกคา้ Wealth โดยท าการสัมภาษณ์พนกังานท่ีท าผลงานไดเ้ป็นไปตาม

เป้าหมายจ านวน 5 คนและท าการสัมภาษณ์พนกังานท่ีท าผลงานไดไ้ม่ถึงเป้าหมายจ านวน 5 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ผูว้ิจยัท  าการแบ่งการเคร่ืองมือในการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
1. แบบทดสอบ ซ่ึงแบบทดสอบจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
1.1 ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  5 ขอ้ 

   1.1.1 อาย ุ
   1.1.2 เพศ 
  1.1.3 ต าแหน่งงานเดิม 
  1.1.4 เขตพ้ืนท่ีท่ีสังกดั 

1.1.5 ระดบัคะแนนปัจจุบนั 
1.2 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบทดสอบวดัวามรู้ดา้นผลิตภณัฑ ์  
1.3 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบทดสอบวดัความรู้ทกัษะดา้นการขายและการบริการ 
2. แบบแบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง ชนิดปลายเปิด (Structure In-depth Interview) 

จ านวน 1 ฉบบั เพ่ือศึกษากระบวนการท างานของพนักงานท่ีท าผลงานไดเ้ป็นไปตามเป้าหมายและพนักงานท่ีท า
ผลงานไดไ้ม่ถึงเป้าหมายว่ามีขั้นตอนในการท างานท่ีแตกต่างกนัอยา่งไร  
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วธิีการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ขอ้มูลเชิงปริมาณ คือ การใชแ้บบทดสอบท่ีท าการสุ่มแจกให้กบัพนักงานท าการทดสอบ และน าผลจาก

การทดสอบว่าพนักงานตอบค าถามในส่วนไหนผิดมากท่ีสุดโดยมีอตัราการตอบค าถามถูกต ่ากว่า 50% แลว้จึงน า
ค าถามเหล่านั้นมาวิเคราะห์หาสาเหตุว่าพนกังานขาดความรู้ในส่วนไหน 

2. ขอ้มูลเชิงคุณภาพ คือ ขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาไดจ้ากการสัมภาษณ์พนักงานของกลุ่มลูกคา้ Wealth โดยท าการ
สัมภาษณ์พนกังานท่ีท าผลงานไดเ้ป็นไปตามเป้าหมายจ านวน 5 คนและท าการสัมภาษณ์พนกังานท่ีท าผลงานไดไ้ม่ถึง
เป้าหมายจ านวน 5 คน เพ่ือคน้หากระบวนการท างานว่าพนกังานทั้งสองกลุ่มมีการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งไร โดย
ใชเ้คร่ืองมือ 5W 1H ในการออกแบบค าถามเพ่ือคน้หาวิธีการท างาน ตั้งแต่วิธีการคดัเลือกลูกคา้ในการติดต่อ ช่วงเวลา
ในการติดต่อหาลูกคา้ สถานท่ีในการนัดลูกคา้ ขั้นตอนการท างานในแต่ละวนัและสอบถามถึงอุปสรรคการท างาน
ต่างๆ 

เม่ือไดร้วบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณแลว้ด าเนินการน าขอ้มูลเหล่านั้น มาวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหา น าปัญหาท่ีไดม้าสรุปโดยใชแ้ผนผงัสาเหตุและผลหรือแผนผงักา้งปลา และน าปัญหาไปแกไ้ขในเร่ืองของ
พนกังานขายในกลุ่มลูกคา้ Wealth ท าผลงานไดไ้ม่ถึงเป้าหมายตามท่ีทางธนาคารก าหนด 
 

4. ผลการวจิัย 
1. ผลการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ 
จากแบบทดสอบทั้งหมดมีค าถามท่ีทางผูท้  าแบบทดสอบตอบพลาดบ่อย โดยท่ีค าถามในขอ้ดงักล่าวมีอตัรา

ในการตอบถูกต ่ากว่า 50% ซ่ึงค าถามเหล่านั้นอยู่ในส่วนท่ี 3 ของแบบทดสอบ คือส่วนของแบบทดสอบวดัความรู้
ทกัษะดา้นการขายและการบริการ โดยค าถามท่ีตอบผดิบ่อยเป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ในเร่ืองของการลงทุนและ
สถานการณ์การลงทุน ซ่ึงเป็นความรู้และขอ้มูลท่ีตอ้งให้บริการและแนะน าลูกคา้ โดยค าถามท่ีตอบพลาดบ่อยมีอยู่ดว้ยกนั 
3 ขอ้ ดงัน้ี 

1. ขอ้ใดคือความหมายของการ Rebalancing Portfolio (การปรับพอร์ตท่ีถูกตอ้ง) 
2. ปัจจยัใดท่ีส่งผลให้ธนาคารกลางชะลอการปรับอตัราดอกเบ้ียนโยบาย แมว้่าจะมีภาวะเงินเฟ้อ 
3. เ ร่ืองใดสามารถอธิบายเก่ียวกับการท่ีเงินลงทุนไหลออกจากตลาด Emerging Market กลับไปยงั

สหรัฐอเมริกาในปี 2018 ได ้
จากการตอบค าถามของพนกังานกลุ่มตวัอยา่งสรุปไดว้่า พนกังานขายในกลุ่มของลูกคา้ Wealth ตอบค าถาม

ในส่วนของขอ้ท่ีเป็นการวดัความรู้ในเร่ืองของการบริการในส่วนของการให้ค าแนะน าการลงทุนกับลูกคา้ผิดบ่อย
ท่ีสุด ซ่ึงในเร่ืองของการบริการให้ค  าแนะน าการลงทุนนั้นมีความส าคญัเป็นอยา่งมากเพราะหากเกิดความผดิพลาดอาจ
ส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนของลูกค้าท าให้ลูกคา้ขาดความเช่ือมัน่ในการลงทุนกับธนาคาร และพนักงานอาจไม่
สามารถท าผลงานจากการขายไดบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีทางธนาคารตั้งไว ้ดงันั้นพนกังานขายในกลุ่มลูกคา้ Wealth ควร
ศึกษาหาความรู้และพฒันาศกัยภาพของตนเองให้พร้อมกบัสถานการณ์ต่างๆท่ีเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา 
 2. ผลการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

จากการสัมภาษณ์พนกังานขายในกลุ่มของลูกคา้ Wealth ทั้งหมด 10 คน โดยแบ่งเป็นการสัมภาษณ์พนกังานท่ี
ท าผลงานไดเ้ป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 5 คน และสัมภาษณ์พนกังานท่ีท าผลงานไดไ้ม่เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 
5 คน เพ่ือหาวิธีการปฏิบติังานของพนกังานทั้งสองกลุ่มว่ามีความแตกต่างกนัตรงไหน ไดผ้ลของการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
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1. เร่ืองการคดัเลือกลูกคา้ 
พนกังานทั้งสองกลุ่มตวัอยา่งมีการคดัเลือกลูกคา้ในการติดต่อท่ีคลา้ยกนัโดยท่ีมีวิธีการหลกัๆ คือ ดูยอดเงิน

รวมของลูกคา้ในพอร์ตว่าลูกค้ามีเงินฝากหรือเงินลงเงินทุนมากน้อยขนาดไหน โดยท่ีท าการติดต่อลูกคา้ท่ีมีเงินฝาก
หรือเงินลงทุนมากท่ีสุดก่อน และส่วนใหญ่จะเนน้ลูกคา้ท่ีเคยมีการลงทุนในกองทุนรวม เพราะพนกังานส่วนใหญ่คิด
ว่าลูกคา้ท่ีเคยลงทุนจะสามารถน าเสนอผลิตภณัฑ์การลงทุนไดง่้ายกว่าลูกคา้ท่ีไม่เคยมีบญัชีกองทุนกบัทางธนาคาร 
และบางส่วนส่วนก็คดัเลือกลูกคา้จากแคมเปญต่างๆ ท่ีธนาคารมอบหมายหรือคดัเลือกตามผลิตภณัฑท่ี์ลูกคา้เคยมี เช่น 
ประกนัชีวิต 

2. ช่วงเวลาในการติดต่อหรือขอเขา้พบลูกคา้ 
จากการสัมภาษณ์พนักงานกลุ่มตวัอย่างทั้งพนักงานท่ีท าผลงานไดเ้ป็นไปตามเป้าหมายกบัพนักงานท่ีท า

ผลงานยงัไม่ถึงเป้าจะใชช่้วงเวลาในการติดต่อลูกคา้ท่ีเหมือนกนัคือจะท าการติดต่อลูกคา้ในช่วงช่วงเวลาตั้ง 10.00 น. ถึง
เวลา 15.00 น. เพราะคิดว่าเป็นเวลาท่ีเหมาะสมในการโทรหาลูกคา้และลูกคา้จะมีเวลาให้โอกาสในการพูดคุยและรับนดั
เขา้พบค่อนขา้งสูง 

3. เร่ืองสถานท่ีในการนดัพบลูกคา้ 
ในส่วนของเร่ืองการนดัเขา้พบลูกคา้ของพนกังานกลุ่มตวัอยา่ง ทั้งสองกลุ่มตวัอยา่งมีแนวทางในการนัดพบ

ลูกค้าท่ีเหมือนกนั คือ การนัดพบลูกค้าท่ีเจอเป็นคร้ังแรกจะนัดพบลูกค้าท่ีสาขาของธนาคารหรือศูนยก์ารลงทุน 
(Investment Center) ตามท่ีลูกคา้แต่ละรายสะดวกซ่ึงส่วนใหญ่ลูกคา้จะเลือกนัดสาขาท่ีอยู่ใกลก้บัท่ีบา้นหรือท่ีท างาน
ของลูกคา้ สาเหตุท่ีเลือกนดัลูกคา้ท่ีสาขาของธนาคารจะท าให้ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ว่าเป็นพนกังานของธนาคารจริง มี
แนวโนม้ท่ีจะสามารถปิดการขายไดม้ากกว่านดัลูกคา้ท่ีอ่ืน ในส่วนของลูกคา้ท่ีเคยติดต่อกนับ่อยหรือมีความสนิทสนมท่ี
เพ่ิมข้ึนก็อาจจะมีการนดัลูกคา้ท่ีบา้นหรือท่ีท างานตามแต่ลูกคา้สะดวก 

4. เร่ืองขั้นตอนในการปฏิบติังานในแต่ละวนั 
จากการสัมภาษณ์พนกังานทั้งสองกลุ่มตวัอยา่งทางผูศึ้กษาไดค้น้พบว่ากระบวนการท างานในแต่ละวนัของ

พนักงานท่ีท าผลงานไดเ้ป็นไปตามเป้าหมายนั้น มีกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าคือ ในหน่ึงวนัมีการ
ติดต่อหาลูกคา้มากกว่า 10 รายข้ึนไป และมีการนัดพบลูกคา้ไม่ต ่ากว่าวนัละ 2 ราย และมีการเตรียมตวัก่อนเขา้พบ
ลูกคา้และหลงัเขา้พบลูกคา้ โดยในช่วงเชา้จะมีการฟังขอ้มูลข่าวสารท่ีสรุปสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสภาวะการ
ลงทุนตามส่ือต่างๆ ท่ีพนักงานแต่ละคนติดตาม พร้อมทั้งอ่านบทวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์ท่ีน่าลงทุนและไมน่าลงทุนของ
หน่วยงาน CIO Office (Chief Investment Officer) และมีการติดตามดชันีต่างๆ ของตลาดการลงทุน โดยมีการติดตาม
จากแอปพลิเคชั่นทางการเงินต่างๆ  เช่น Fin Bloomberg เป็นต้น ก่อนเข้าพบลูกค้าก็จะเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ี
ตอ้งการจะน าเสนอขายให้กบัลูกคา้พร้อมทั้งเตรียมขอ้มูลอ่ืนๆ เพ่ือพูดคุยหรือแนะน าลูกคา้ตามผลิตภณัฑท่ี์ลูกคา้เคยมี
หรือท่ีลูกคา้สนใจ หลงัจากเขา้พบลูกคา้หรือหลงัจากท าการติดต่อลูกคา้ ไม่ว่าจะโทรติดต่อลูกคา้ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จก็
จะมีการสรุปผลการปฏิบติังานประจ าวนัและบนัทึกรายละเอียดการการน าเสนอผลิตภณัฑห์รือการพูดคุยกบัลูกค้าใน
ระบบเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการเตรียมตวัในการเขา้พบลูกคา้ในคร้ังต่อไป 
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ภาพท่ี 1 ภาพแสดงการวางแผนติดต่อลูกคา้ใน 1 สัปดาห์ของพนกังานท่ีท าผลงานไดต้ามเป้าหมาย 
ท่ีมา: ปฏิทินการวางแผนติดต่อลูกคา้ใน 1 สัปดาห์ของพนกังานท่ีท าผลงานไดใ้นระดบั E1 ท่านหน่ึง 

 
 จากภาพท่ี 1 พนกังานงานท่ีท าผลงานไดเ้ป็นไปตามเป้าหมายมีการสร้างงาน ติดต่อลูกคา้ (Call Plan) ต่อวนั
มากกว่า 10 รายข้ึนไป และมีการเขา้พบลูกคา้อยา่งนอ้ยวนัละ2 ราย และมีการสรุปผลการปฏิบติังานหรือโอกาสในการ
ติดต่อลูกคา้และผลของการเขา้พบลูกคา้ (Call Report) ท่ีไดท้  าการสร้างแผนเอาไว ้
 ในส่วนของพนักงานท่ีท าผลงานไดไ้ม่ถึงเป้าหมายมีการวางแผนในการติดต่อลูกคา้และมีการนัดเข้าพบ
ลูกคา้ต่อวนันอ้ยกว่าพนกังานท่ีท าผลงานไดเ้ป็นไปตามเป้าหมายอยูค่่อนขา้งมากโดยมีการติดต่อลูกคา้เฉล่ียวนัละ 4 - 
5 รายต่อวนั และมีการนดัพบลูกคา้มากสุดเพียงวนัละ 1 ราย ในส่วนของการเตรียมขอ้มูลตามสถานการณ์ต่างๆ หรือ
สภาวะการลงทุนในตอนเชา้ของวนัมีพนกังานบางคนเท่านั้นท่ีมีการติดตามข่าวสาร ส่วนใหญ่พนกังานในกลุ่มน้ีจะดู
ข้อมูลและเตรียมข้อมูลหรือเตรียมผลิตภัณฑ์ท่ีตอ้งการจะน าเสนอขายให้กับลูกคา้ท่ีไดรั้บนัดหมายเท่านั้ น ท าให้
อาจจะมีการเสียโอกาสในการน าเสนอผลิตภณัฑ์การลงทุนตวัอ่ืนเพราะลูกคา้บางรายมีการติดตามสถานการณ์การ
ลงทุนและเศรษฐกิจอยูเ่สมอ ซ่ึงถา้มีการนดัเขา้พบลูกคา้ประเภทน้ี ลูกคา้ชอบถามความคิดเห็นและตอ้งการค าแนะน า
จากพนักงาน ถา้หากไม่มีการเตรียมตวัและขอ้มูลเหล่าน้ีไปก็อาจเสียโอกาสจากการขายและไม่ไดผ้ลงานอีกทั้งยงั
ส่งผลต่อการขาดความเช่ือมัน่ของลูกคา้ 
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ภาพท่ี 2 ภาพแสดงการวางแผนติดต่อลูกคา้ใน 1 สัปดาห์ของพนกังานท่ีท าผลงานไดไ้ม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ท่ีมา: ปฏิทินการวางแผนติดต่อลูกคา้ใน 1 สัปดาห์ของพนกังานท่ีท าผลงานไดใ้นระดบั A ท่านหน่ึง 

 
 จากภาพท่ี 2 พนกังานงานท่ีท าผลงานไดไ้ม่ถึงเป้าหมายมีการวางแผนการติดต่อลูกคา้ในหน่ึงสัปดาห์ท่ีน้อย
และมีการนัดเขา้พบลูกคา้นอ้ย จึงท าให้เสียโอกาสในการขายเน่ืองจากติดต่อลูกคา้น้อยกว่าคนท่ีท าผลงานไดเ้ป็นไป
ตามเป้าหมาย 

5. เร่ืองอุปสรรคในการท างาน 
 จากกลุ่มตวัอย่างท่ีทางผูศึ้กษาไดท้  าการสัมภาษณ์ว่ามีเร่ืองใดบา้งท่ีเป็นอุปสรรคในการท างาน มีพนักงาน
หลายรายบอกในเร่ืองของการติดต่อลูกคา้ คือ ติดต่อลูกคา้ไม่ได ้ลูกคา้ไม่รับสาย นัดลูกคา้ไม่ได ้และมีในเร่ืองของ
ความไม่มัน่ใจในการให้ค  าแนะน าในเร่ืองของการลงทุนเพราะกลัวแนะน าลูกค้าให้มีการลงทุนแล้วเกิดผลการ
ด าเนินงานของกองทุนท่ีลูกคา้ไดท้  าการซ้ือมีผลท่ีท าให้ลูกคา้เกิดการขาดทุน และกลวัลูกคา้มีการร้องเรียนในภายหลงั
ว่าพนกังานให้ค าแนะน าการลงทุนไม่ดี 

จากการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพทางผูศึ้กษาไดค้น้พบปัญหาของการท่ีพนักงานขายใน
กลุ่มลูกคา้ Wealth ท าผลงานจากการขายไดไ้ม่ประสบความส าเร็จคือ ปัญหาในเร่ืองของความรู้ในเร่ืองเก่ียวกบัการ
ลงทุนและกระบวนการท างานในระหว่างวนัท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงน าปัญหาหลกัเหล่าน้ีมาแสดงในแผงผงัสาเหตุ
และผลหรือแผงผงักา้งปลาไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 3 แสดงการใชแ้ผนผงักา้งปลาในการน าสาเหตุหลกัของปัญหาจากการเก็บขอ้มูล 
 
5. การอภปิรายผล 

ผลจากการวิเคราะห์ ผูว้ิจยัไดน้ าทางเลือกมาแกปั้ญหาพนกังานในกลุ่มของลูกคา้ Wealth ท าผลงานจากการ
ขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคาร 3 ทางเลือกดงัน้ี 

แนวทางเลือกท่ี 1 พฒันาศกัยภาพของพนกังานขายโดยการจดัฝึกอบรม 
แนวทางเลือกท่ี 2 ท  าการฝึกสอนพนกังานและเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
แนวทางท่ี 3 เพ่ิมช่องทางการจดัการความรู้ 

จากการศึกษาทางเลือกในการแกปั้ญหา พบว่าวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการแกปั้ญหาดงักล่าวคือ ทางเลือกท่ี 2 
ท  าการฝึกสอนพนักงานและเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยมีการจดัให้มีการฝึกสอนพนักงาน (Coaching) โดย
เชิญพนักงานท่ีท าผลงานได้เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารหรือพนักงานท่ีท าผลงานได้ดีมาฝึกสอนและให้
ค าแนะน าว่าในแต่ละวนัควรมีการปฏิบติังานอยา่งไรบา้ง ควรเตรียมตวัในเร่ืองของขอ้มูลและผลิตภณัฑอ์ะไรบา้งก่อน
ท าการเขา้พบลูกคา้ และหลงัจากเขา้พบลูกคา้แลว้ควรเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากการพูดคุยกบัลูกคา้อะไรบา้งเพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์ในการเขา้พบลูกคา้ในคร้ังต่อไป เป็นตน้ น าวิธีการท างานของพนักงานท่ีท าผลงานไดดี้มาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการปฏิบติังานให้ประสบความส าเร็จ สามารถสร้างแนวทางในการปฏิบติังานในแต่ละวนั ดงัน้ี 

1. ช่วงเชา้ของทุกวนัให้แต่ละทีมมีการฟังข่าวสารดา้นเศรษฐกิจและการลงทุนร่วมกนั พร้อมสรุปประเด็น
ส าคญัต่างๆ ร่วมกนั 

2. ท าการติดต่อลูกคา้ให้ไดข้ั้นต ่าวนัละ 12 ราย ติดต่อลูกคา้ไดแ้ละไดพู้ดคุยกบัลูกคา้ขั้นต ่าวนัละ 6 ราย 
และไดเ้ขา้พบลูกคา้วนัละ 2 ราย 

3. เตรียมขอ้มูลต่างๆ ท่ีจะน าไปพูดคุยและน าเสนอกบัลูกคา้ท่ีนดัหมาย เช่น ขอ้มูลสถานการณ์การลงทุน 
ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการน าเสนอ 

4. สรุปผลการปฏิบติังาน เช่น การโทรติดต่อลูกคา้ทั้งหมดก่ีราย ลูกคา้ท่ีติดต่อไดก่ี้รายติดต่อไม่ไดก่ี้ราย 
นดัพบลูกคา้ไดก่ี้รายและสรุปผลงานการขายประจ าวนั 

หลงัจากมีการสร้างกระบวนการท างานใหม่ก็จะมีการเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยการเพ่ิมการให้
รางวลัแก่พนกังานท่ีสามารถติดต่อลูกคา้และนดัพบลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีให้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการท า
ผลงานการขาย เพ่ือสร้างแรงจูงใจและความคาดหวงัให้กบัพนกังานปฏิบติังานไดเ้ป็นไปตามกระบวนการท างานท่ีตั้งไว ้

   ท  
ผ ง     
      ไ  
 ป็ ไป   
 ป  ห    

ปัญห   ะ      ท  ง   

ปัญห      ู    ่ ง    งทุ  

       ู      ะ      
 ั พ  ู         
 

      ี    ั     
  ะห งั    พ  ู     
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
เน่ืองจากรูปแบบในการด าเนินธุรกิจของธนาคารท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมโดยท่ีธนาคารมุ่งหวังท่ี

จะพฒันาในเร่ืองของการบริหารความมัง่คัง่ให้กบัลูกคา้ ธนาคารตอ้งพฒันาความสามารถของพนักงานให้มีความรู้
และความช านาญในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งให้กบัพนักงานเพ่ือท่ีจะท าให้พนักงานทุกๆคนท่ีไดรั้บเลือกเขา้มาท างานในสาย
งานดงักล่าวสามารถท าผลงานหรือปฏิบติังานไดอ้ย่างเป็นระบบและมีความเป็นมืออาชีพ ท าให้สร้างความเช่ือมัน่
ให้กบัลูกคา้เพราะงานในเร่ืองของการบริหารความมัง่คัง่ให้กบัลูกคา้ไม่ไดว้ดักนัท่ีรายผลิตภณัฑห์รือเปรียบเทียบว่า
ผลิตภณัฑ์ไหนจะดีท่ีสุดในตลาด แต่วดักนัท่ีพนักงานขายสามารถน าเสนอหรือให้ขอ้มูลการลงทุนท่ีถูกตอ้งให้ กับ
ลูกค้า สร้างความเช่ือมัน่ให้กับลูกค้า คอยบริการลูกคา้อย่างสม ่าเสมอแมใ้นยามท่ีสถานการณ์ของเศรษฐกิจหรือ
สภาวะตลาดในเร่ืองของการลงทุนจะไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั ดังนั้ นทางธนาคารควรต้องมีการฝึกอบรมหรือมี
หลกัสูตรในการอบรมต่างๆท่ีจะท าให้พนักงานมีความรู้และทกัษะท่ีเพ่ิมข้ึนอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งมีมาตรฐาน มี
ขั้นตอนในการปฏิบติังานเพ่ือท่ีจะไดแ้นะน าในเร่ืองของการลงทุนให้กบัลูกคา้ไดอ้ย่างมืออาชีพ จนน าไปสู่การท า
ผลงานไดเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีทางธนาคารก าหนด 
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แนวทางการเพิ่มอัตราการเก็บผลผลิต (มะนาว) ของสวน xxx  
Ways to increasing productivity of lime xxx’s farm 

ปภาพร อุ่นจัตตุรพร1  
1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, papaporn.ploy@gmail.com 

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาสาเหตุท่ีคนงานเก็บผลผลิต (มะนาว) ไดต้  ่ากว่าค่าเฉล่ีย และเพ่ือหา

แนวทางในการเพ่ิมอตัราการเก็บผลผลิต (มะนาว) ของคนงานให้สูงข้ึน การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเก็บ
รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากงานวิจยัและบทความท่ีเก่ียวขอ้ง น าแนวคิดทฤษฎีมาใชใ้นการศึกษาเพ่ือหาแนวทางไป
ปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์การท างานของ
คนงาน จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ตามทฤษฎีเพ่ือหาสาเหตุของปัญหาท่ีแทจ้ริงและหาแนวทางเลือกในการ
แกไ้ขปัญหา พบว่าสาเหตุมาจากดา้นคน ซ่ึงมีประสิทธิภาพการท างานน้อยเน่ืองจากส่วนมากเป็นผูสู้งอายุ และเร่ือง
ของกระบวนการท่ีมีระยะเวลานานในการรอผลผลิต และไม่มีการวางแผนในการท างาน ส่ิงท่ีจะท าให้ผลผลิตตกต ่า
หรือมีจ านวนน้อยกว่าท่ีควรจะเป็นมกัมาจากการท างานโดยขาดความรู้ ทกัษะ และความถนัด จึงจ าเป็นตอ้งมีการ
พฒันาหรือปรับปรุงกระบวนการ จึงไดท้  าการเลือกทางเลือกคือ ปรับปรุงกระบวนการท างานของคนงานให้เหมาะกบั
คนงานแต่ละคน โดยน ามาใชใ้นการจดัการการท างานของคนงานและลดการเกิดปัญหาในการท างานและสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มท่ี เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทางสวนในระยะยาว 
ค าส าคญั: การเพ่ิมผลผลิต, มะนาว, กระบวนการท างาน 
 

ABSTRACT 
     The purpose of this study is to analyze the causes of laborer decrease productivity ( lime)  less than the 

average and find the way to increase productivity ( lime) .  This study is a qualitative study by collecting secondary 
data from research and related articles. The theory concept is used in education to seek to improve and solve problems 
and collect primary data by interviewing and observing the laborer's work, and then applying the information that is 
analyzed by the theory to determine the cause of the actual problem and to find solutions to problems. It is found that 
the cause is from the people's side, which is less effective because most of them are elderly and matter of processes 
that have a long period of time to wait for productivity and do not plan to work. What will result in low yields or less 
that should be often from lack of knowledge, skills, and aptitude so it is necessary to develop or improve the process 
so the choice is to adapt the laborer's process to suit each person. It is used to manage laborer’s work and reduce work 
problems and can be fully operational for long-term advantage of the garden. 
Keywords: productivity, lime, working process 
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1. บทน า 
ในปัจจุบนัประเทศไทยมีแหล่งปลูกมะนาวกระจายอยู่ทัว่ทุกภาคของประเทศ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในภาค

ตะวนัตกมีการขยายตวัของการปลูกมะนาวในเชิงการคา้เป็นอยา่งมาก จึงท าให้มีการแข่งขนักนัสูง ส่วนใหญ่การเก็บ
ผลผลิตมกัใชว้ิธีการจา้งงาน เน่ืองจากตอ้งอาศยัความช านาญในการเก็บผลผลิต โดยอตัราค่าจา้งจะแตกต่างกนัตาม
ประเภทกิจกรรมของงาน เฉล่ียท่ีคนละ 320 – 350 บาทต่อวนั เม่ือถึงคราวเก็บผลผลิต (มะนาว) พบว่าในบางเดือน
อตัราการเก็บผลผลิต (มะนาว) ต ่ากว่าค่าเฉล่ีย ซ่ึงจากการจดัเก็บขอ้มูลผลผลิต (มะนาว) ของสวน XXX ในระยะเวลา 
9 เดือน (ก.พ. – ธ.ค.) แสดงให้เห็นถึงค่าเฉล่ียในการเก็บเท่ากบั 4.39 ลงัต่อคน เม่ือเทียบแลว้พบว่าในเดือนพ.ค. ถึง
เดือน ก.ค. ใชค้นงานในจ านวนพอ ๆ กนัแต่ผลผลิตท่ีไดก้ลับลดลง และในบางเดือนใช้จ  านวนคนน้อยกว่าแต่ได้
ผลผลิตมากกว่าเดือนท่ีใช้คนเก็บจ านวนมาก บางคร้ังการเก็บผลผลิตท าให้รู้สึกว่าไม่ได้งานเท่าท่ีควร ส่งผลต่อ
ค่าใชจ่้ายในการจ่ายคนงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนหรือไดก้  าไรลดลงจากเดิม โดยบางเดือนถึงกบัไม่ไดก้  าไรและขาดทุน 
 

ตารางที ่1 แสดงขอ้มูลผลการเก็บผลผลิต (มะนาว) เดือนกุมภาพนัธ์ – เดือนธนัวาคม 2561 

No. เดือน ผลผลิต (ลงั) จ านวน (คน) เฉล่ีย (ลงัต่อคน) 

1. กุมภาพนัธ์ 241 48 5.02 
2. มีนาคม 186 35 5.31 
3. เมษายน 110 27 4.07 
4. พฤษภาคม 387 81 4.78 
5. มิถุนายน 424 80 5.30 
6. กรกฎาคม 306 78 3.92 
7. สิงหาคม 48 30 1.60 
8. กนัยายน 0 0 0 
9. ตุลาคม 0 0 0 

10. พฤศจิกายน 27 12 2.25 

11. ธนัวาคม 93 24 3.88 

ค่าเฉล่ีย 11 เดือน 1,822 415 4.39 

(ท่ีมา : สวน XXX, 2561) 
 

 การเพ่ิมผลผลิตจึงถือเป็นความรับผดิชอบของทุกคน จึงจ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจในเร่ืองของการเพ่ิมผลผลิต
และให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมอย่างเต็มท่ี โดยท างานอย่างเต็มความสามารถและเพ่ิมทกัษะการท างานให้
สูงข้ึน การเพ่ิมผลผลิตจะท าให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ผลดีท่ีจะไดรั้บจากการเพ่ิมผลผลิตมีหลายดา้น เช่น 
ดา้นก าไรแก่องคก์ร ดา้นความมัน่คงในการท างานและค่าจา้งพนกังาน ดา้นคุณภาพของผลผลิต เป็นตน้  

 เม่ือพบปัญหาดงักล่าวการศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาสาเหตุท่ีคนงานเก็บผลผลิต (มะนาว) ไดน้อ้ย
กว่าค่าเฉล่ียและหาแนวทางการเพ่ิมอตัราการเก็บผลผลิต (มะนาว) ของคนงานให้สูงข้ึน เพ่ือน าไปพฒันาปรับปรุงการ
ท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของคนงานต่อไป 
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การศึกษาคร้ังน้ีจะคน้ควา้ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน ามาประกอบการศึกษาคน้ควา้และสนับสนุน
ขอ้มูลเพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ตลอดจนบรรลุวตัถุประสงค์ของการศึกษา ซ่ึงเก่ียวกบัการเพ่ิมผลผลิต ทฤษฎีไคเซ็น 
ทฤษฎีแรงจูงใจ ทศันคติของแรงงานก่อสร้างเก่ียวกบัสวสัดิการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบติังาน ดงัเช่นงานวิจยัก่อนหนา้ 

การเพิ่มผลผลิต เร่ิมจากการน าแนวคิดตามหลกัวิทยาศาสตร์มาใชใ้นการบริหารท่ีเร่ิมมาจากเฟรดเดอริก 
ดบับลิว เทเลอร์ (Federick W. Taylor) โดยเน้นว่าหลกับริหารแบบวิทยาศาสตร์นั้นตอ้งเปล่ียนแปลงทศันคติของทั้ง
พนกังานและฝ่ายบริหาร มีผูท่ี้ให้ความหมายแตกต่างกนัออกไป เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต การเพ่ิม
ปริมาณผลผลิต เป็นตน้ ซ่ึงการเพ่ิมผลผลิต สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 แนวคิด คือ 

1. การเพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ หมายถึงอตัราส่วนระหว่างปัจจัยการผลิตท่ีใช้ไป เช่น 
แรงงาน วตัถุดิบ กบัผลผลิตท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิต เช่น รถยนต ์ตูเ้ยน็ โดยสามารถค านวณไดจ้าก 

การเพ่ิมผลผลิต =  
ผลผลิต (𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡)

ปัจจยัการผลิต (𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡)
 

2. การเพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจและสังคม หมายถึง การหาทางปรับปรุงส่ิงต่าง ๆ ให้ดีข้ึน 
โดยเป็นความสามารถหรือความกา้วหนา้ของมนุษยท่ี์ตอ้งการหาทางปรับปรุงส่ิงต่าง ๆ  ให้ดีข้ึนเสมอ 
ทั้งในเร่ืองของการประหยดัทรัพยากร พลงังาน หรือเงิน ท่ีตอ้งช่วยกนัปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิตในทุก
ระดบั เพ่ือหาความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยรวม 

     การเพ่ิมผลผลิต จึงหมายถึง กระบวนการในการปฏิบติังานเพ่ือให้ไดสิ้นคา้ บริการ หรืองานท่ีมีคุณภาพ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยวิธีการลดตน้ทุน ลดการสูญเสียทุกรูปแบบ การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า การ
ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กร รวมถึงการใช้เทคนิคต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 

     ความส าคญัของการเพ่ิมผลผลิต การเพ่ิมผลผลิตเป็นส่ิงท่ีทุกคนตอ้งพยายามท าให้การผลิตด าเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทรัพยากรต่าง ๆ สามารถหมดไปได้ ดังนั้ นจึงต้องหาวิธีการเพ่ิมผลผลิตเพ่ือท่ีจะใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยพยายามให้เกิดการสูญเสียน้อยท่ีสุด ความส าคญัของการ
เพ่ิมผลผลิตมีดงัน้ี 

1. ช่วยให้คนงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงวิธีการท างานของตนเอง 
2. ช่วยให้มีการน าเทคโนโลยใีหม่ ๆ เขา้มาสู่กระบวนการผลิต 
3. ช่วยให้มีการพฒันาและทกัษะในการปฏิบติังานให้ดีข้ึน 
4. ช่วยให้ลูกคา้ไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพและราคาถูก 
5. ช่วยให้คนงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
6. ช่วยให้องคก์รสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในดา้นคุณภาพและบริการ 
7. ช่วยลดตน้ทุนในการผลิตสินคา้และบริการ 
ดงันั้นการเพ่ิมผลผลิตจึงมีความส าคญัต่อองคก์รในเร่ืองของการลดตน้ทุน สินคา้ท่ีผลิตสามารถใชท้รัพยากร

ได้อย่างคุม้ค่า ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต อีกทั้งยงัช่วยให้คนงานเกิดทศันคติท่ีดีในการท างาน เพ่ิมขวญั
ก าลงัใจในการท างาน เพราะไดมี้ส่วนร่วมในการท างาน น าเทคโนโลยีมาเรียนรู้เพ่ือเป็นการเพ่ิมทกัษะในการท างาน 
และเป็นการพฒันาให้คนงานเกิดความรู้ความสามารถในการท าหนา้ท่ีของเขา โดยผลดีจะตกอยูก่ ับองคก์ร 
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แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจ 
วรรณี ล้ิมอกัษร (2540) ไดใ้ห้ความหมายแรงจูงใจไว ้3 ประการ ดงัน้ี 
1. แรงจูงใจ หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นพลงักระตุน้ให้แต่ละบุคคลกระท าพฤติกรรม 
2. แรงจูงใจ หมายถึง ส่ิงท่ีช้ีทิศทางหรือแนวทางให้บุคคลกระท าพฤติกรรมเพ่ือจะไดบ้รรลุเป้าหมายของ

แต่ละบุคคล 
3. แรงจูงใจ หมายถึง ส่ิงท่ีช่วยสนับสนุนและรักษาพฤติกรรมนั้น ๆ ให้คงอยู ่หรือแรงท่ีเกิดข้ึนจากความ

ตอ้งการ 
ภาวิณี เพชรสว่าง (2559) กล่าวไวว้่าแนวคิดของเฮอร์ซเบอร์กจึงกล่าวถึงปัจจยัท่ีจะช่วยจูงใจให้ปฏิบติังาน

ไดอ้ยา่งเต็มใจ สรุปได ้2 ปัจจยัคือ 
1. ปัจจัยสุขลักษณะ (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยภายนอก มีความสัมพันธ์โดยตรงกับส่ิงแวดล้อม

ภายนอกของงาน เช่น นโยบายองค์กร ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน สภาพการท างาน เงินเดือน 
ความมัน่คงในการท างาน ปัจจยัเหล่าน้ีไม่ถือว่าเป็นส่ิงจูงใจให้คนท างานมากข้ึน แต่เป็นปัจจยัท่ีลด
ความไม่พึงพอใจในงาน เพ่ือท่ีจะท าให้พนักงานในองค์กรท างานไดเ้ป็นปกติ มีส่วนช่วยให้ท  างานได้
อยา่งสุขสบายมากข้ึน หากไม่ไดรั้บการตอบสนองจะเกิดความไม่พึงพอใจ แต่ถา้ไดรั้บการตอบสนองก็
ไม่ถึงกบัเกิดความพึงพอใจเน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีควรจะไดรั้บอยูแ่ลว้ 

2. ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจยัภายใน มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัแรงจูงใจท่ีเกิดจากงานท่ี
ท า เช่น การยอมรับนับถือ การประสบความส าเร็จ ความกา้วหน้าในการท างาน ความอิสระในการ
ท างาน ปัจจยัจูงใจเหล่าน้ีเม่ือไดรั้บการตอบสนองแลว้จะท าให้พนกังานเกิดแรงจูงใจตั้งใจท างานอย่าง
สุดความสามารถ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานได ้ ในขณะเดียวกนัหากไม่ไดรั้บการตอบสนอง 
หรือขาดปัจจยัเหล่าน้ีจะท าให้เกิดการปราศจากความพึงพอใจมากกว่าจะเกิดความไม่พึงพอใจ 

ปัจจยัจูงใจเป็นปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบังานปฏิบติั เม่ือตอ้งการเพ่ิมผลผลิตพนกังานจะถูกจูง
ใจดว้ยปัจจยัเหล่าน้ี ในทางกลบักนัการขาดปัจจยัเหล่าน้ีไม่ได้ท  าให้เกิดความไม่พึงพอใจของพนักงาน และปัจจยั
สุขลกัษณะก็ไม่ไดเ้ป็นส่ิงจูงใจท่ีจะท าให้เกิดผลผลิตเพ่ิมข้ึนแต่เป็นส่ิงป้องกนัไม่ให้พนกังานเกิดความไม่พึงพอใจใน
งานท่ีท าอยู ่ซ่ึงถา้ไม่มีปัจจยัเหล่าน้ีจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจให้แก่พนกังานได ้

 
ทฤษฎไีคเซ็น (Kaizen) 
สุขุม มัน่คง (2554) กล่าวไวว้่า ไคเซ็น คือ การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองภายใตก้ระบวนการ PDCA (Plan – Do 

– Check – Act) คือ การดูปัญหา วางแผนหาวิธีแกปั้ญหา ทดลองและตรวจสอบว่าแกปั้ญหาไดห้รือไม่ หลกัการของ
ไคเซ็น คือการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองไม่มีท่ีส้ินสุด โดยใชค้วามรู้ความสามารถของพนักงานมาปรับปรุงงานดว้ยการ
ลงทุนเล็กน้อย และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทีละน้อย แต่ค่อย ๆ เพ่ิมอย่างต่อเน่ือง โดยเร่ิมจากตวัเองแลว้จึงค่อย
เปล่ียนแปลงส่ิงอ่ืนเพ่ือให้การท างานง่ายข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์ คือ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเสริมสร้างศกัยภาพของ
องค์กร ดว้ยการปรับปรุงงานดว้ยตนเองเพ่ือตนเอง เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย จึงมุ่งเป้าไปท่ีการเสริมสร้างศกัยภาพ
ส่วนบุคคลของพนกังานในทุกระดบัชั้น ในการบริหารจดัการความแปรปรวนท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการท างาน 
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ขั้นตอนการท าไคเซ็นตามแบบ PDCA มีดงัน้ี 
1. คดัเลือกปัญหาท่ีจะท าโดยใชข้อ้มูลมาก าหนดปัญหาท่ีจะท าก่อนหลงั 
2. ท าความเขา้ใจปัญหาอยา่งถ่องแท ้โดยเขา้ไปดูสถานท่ีจริง 
3. จดัท าแผนการท่ีจะแกไ้ขปัญหา 
4. วิเคราะห์ปัญหา 
5. น าเอาวิธีการท่ีไดจ้าการวิเคราะห์ไปแกไ้ขตามแผนท่ีวางไว ้
6. น าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ 
7. จดัท ามาตรฐานเพ่ือน าไปปฏิบติั 
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการท าไคเซ็น ทุกฝ่ายภายในองค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายให้ไปในทิศทาง

เดียวกนัได ้โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ลดการท างานในกระบวนการท่ีสูญเปล่าของแต่ละคน ทุกคน
สามารถน าไปปฏิบติัไดเ้น่ืองจากเป็นเร่ืองง่ายสามารถท าและวดัผลไดท้นัที ซ่ึงเม่ือท าส าเร็จประโยชน์ก็จะตกอยูก่บั
ทุกฝ่ายในองคก์ร 

ยุทธณรงค์ จงจันทร์ (2554) ได้ท  าการศึกษาเร่ืองการเพ่ิมผลผลิตสายการผลิตเตาเหล็กหล่อ โดยมี
วตัถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสายการผลิตเตาเหล็กหล่อจาก 5,000 ชุดต่อเดือน เป็น 8,000 ชุดต่อเดือน ตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ท่ีสูงข้ึนโดยการก าจดัและลดงานท่ีไม่ก่อให้เกิดมูลค่า จากผลการวิจยัพบว่า สามารถควบคุมรอบ
เวลาการผลิตไม่ให้เกินจงัหวะความตอ้งการของลูกคา้ได ้และสามารถเพ่ิมการผลิตไดร้้อยละ 205.60 สามารถเพ่ิม
ก าลงัการผลิตไดถึ้ง 8,000 ชุดต่อเดือน และสามารถก าหนดเวลามาตรฐานการท างานแก่พนกังานได้ 

ชุติการ ศิริค า (2551) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ทศันคติของแรงงานก่อสร้างเก่ียวกบัสวสัดิการในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง วตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพ่ือศึกษาทศันคติของแรงงานก่อสร้างเก่ียวกบัสวสัดิการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
เพ่ือเสนอแนวทางในการจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสม การตั้งสมมติฐานในคร้ังน้ีคือ สวสัดิการท่ีนอกเหนือกฎหมายมี
ส่วนจูงใจในการท างานให้กบัแรงงานก่อสร้าง โดยใชว้ิธีคน้ควา้การศึกษา คือศึกษาขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ทั้งจากเอกสาร
และผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือรวบรวมขอ้มูลท่ีไดม้าจดัท าแบบสอยถามและด าเนินการเก็บขอ้มูล เพ่ือน าขอ้มูลไปวิเคราะห์และ
สรุป ผลสรุปการศึกษาท่ีไดคื้อ แรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่มีความเห็นเพ่ิมเติมว่าสวสัดิการตามกฎหมายท่ีไดรั้บยงัไม่
เพียงพอ  และยงัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลให้การท างานดีข้ึนนั้นส่วนใหญ่คือเร่ือง ค่าครองชีพ รองลงมาคือสวสัดิการ
เก่ียวกบัการพฒันาสถาบนัครอบครัว ส่วนมากมีทศันคติท่ีไม่แตกต่างกนั 

ชูเกียรติ ยิ้มพวง (2554) ได้ท  าการวิจัยเร่ือง “แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัท 
บางกอกกล๊าส จ ากัด โรงงานจังหวัดปทุมธานี” โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนักงานบริษทั 
บางกอกกล๊าส จ ากัด โรงงานจังหวดัปทุมธานี ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยมีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็น
พนักงานระดบัปฏิบติัการ ทั้งหมด 270 กลุ่มตวัอย่าง ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ผลการทดสอบ
พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั และลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือหาสาเหตุท่ีคนงานเก็บผลผลิต (มะนาว) ไดน้อ้ยกว่าค่าเฉล่ีย 

2. เพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมอตัราการเก็บผลผลิต (มะนาว) ของคนงาน สวนXXX ให้สูงข้ึน 
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3. การด าเนินการวจิัย 
การศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ ท  าการรวบรวมขอ้มูลจากบทความทางวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัแนวคิดการ

จดัการเชิงวิทยาศาสตร์ การเพ่ิมผลผลิต การศึกษาการเคล่ือนไหวและเวลาของพนกังาน ทฤษฎีไคเซ็น ทฤษฎีเก่ียวกบั
แรงจูงใจ เพ่ือน าทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ มาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาและหาแนวทางไปปรับปรุงและแกไ้ขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึน 

การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ ท  าการเก็บรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น ใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นจ านวน 10 คน คือ 
นายจา้ง 1 คน หัวหน้าคนงาน 1 คน และคนงาน 8 คน และการสังเกตการณ์ ซ่ึงสังเกตจากปฏิกิริยา ท่าทางในการ
ท างานของคนงานและจดบนัทึก 
 

4. ผลการวจิัย 
จากการศึกษาเร่ือง แนวทางการเพ่ิมอตัราการเก็บมะนาวของคนงาน ผูศึ้กษาไดมี้การเก็บขอ้มูลจากการ

สังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ 
จากการเก็บขอ้มูลโดยการสังเกตการณ์การท างานของคนงาน พบว่าในการเร่ิมเก็บผลผลิตมีการใชเ้คร่ืองมือ

ในการเก็บคือใชต้ะกร้อและตะขอในการเก็บเก่ียว การท างานของคนงานจะมีการลงเก็บร่องละ 2 คน บางร่องจะเป็น
การเก็บทั้ง 2 คน บางร่องจะท าการเก็บเก่ียว 1 คนและอีกคนคอยตามเก็บ มีคนบนเรือคอยยกกระสอบท่ีบรรจุผลผลิต
เกือบเต็มกระสอบมาลงเรือ เพ่ือท่ีจะไปยงัขั้นตอนคดัผลต่อ ซ่ึงก่อนน ามาคดัผลจะมีการล าเลียงผลผลิตมาเป็นรอบ 
แบ่งเป็นรอบเชา้และรอบบ่าย รอบเชา้จะมีการน าผลผลิตมาส่งประมาณ 3 - 4 คร้ังและรอบบ่ายจะมีการน าผลผลิตมา
ส่ง 2 คร้ัง ในรอบบ่ายพบว่าคนงานจะน ามาส่งตอนเวลาเลิกงานพอดีคือเวลา 14.30 น. 

คนงานท่ีมาเก็บผลผลิตนั้นส่วนมากเป็นผูสู้งอายุและมีอาชีพรับจา้ง เม่ือสวนไหนมีการจา้งงานคนงานก็จะ
ไปท่ีสวนนั้น โดยหัวหนา้คนงานเป็นคนจดัหาคนงานมา ซ่ึงตอ้งข้ึนอยูก่บัหัวหนา้คนงานว่าจะจดัหาคนงานมาให้เป็น
จ านวนก่ีคนในแต่ละวนั ปกติแลว้การเก็บเก่ียวผลผลิตของสวนมะนาวนั้นจะสามารถเก็บไดทุ้ก ๆ 15 – 20 วนั เม่ือถึง
เวลาเก็บเก่ียวตอ้งรอให้หัวหน้าคนงานตอบรับกลบัมาว่าสามารถมาท างานไดเ้ม่ือไหร่ ท าให้เกิดการเลยช่วงเก็บเก่ียว
ผลผลิตข้ึนท าให้ผลผลิตท่ีไดมี้คุณภาพท่ีลดลงและราคาของผลผลิตลดลงจากท่ีควรจะได ้ซ่ึงราคาจะข้ึนอยู่กบัตลาด
กลางและผูรั้บซ้ือหรือพ่อคา้คนกลาง เช่นราคาตลาดกลางของมะนาวเบอร์ 1 อยูท่ี่ลูกละ 3 บาท เม่ือผูรั้บซ้ือไดท้  าการ
ซ้ือไปจะให้ราคาท่ีลูกละ 1.80 บาท นอกจากน้ีหัวหน้าคนงานมีการจัดหาคนงานมาไม่สมเหตุสมผล ในเดือนท่ี
ผลผลิตเก็บเก่ียวไดน้อ้ยทางหัวหนา้คนงานน าคนงานท่ีเก็บผลผลิตมามากกว่าท่ีควรจะเป็น เช่นน าคนงานมา 11 คนแต่
เม่ือเก็บผลผลิตแลว้ไดจ้  านวนลงัไป 17 ลงั ซ่ึงมองว่าการน าคนงานมามากเกินไปส่งผลให้มีค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

จากการฟังสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์คนงานและหัวหนา้คนงานแลว้พบว่า ในการเก็บผลผลิตนั้นผูเ้ก็บจะตอ้ง
มีความช านาญในการเก็บ เน่ืองจากผลท่ีอยูบ่นตน้เม่ือมองแลว้ดูเหมือนจะมีขนาดท่ีเท่ากนัแต่เม่ือเก็บลงมาแลว้บางคน
ท่ีเพ่ิงเขา้มาท างานก็มีการเก็บผดิพลาด ขนาดผดิ เป็นตน้ การเก็บผลผลิตตอ้งเก็บลูกท่ีมีผวิใส เรียบ สีเขียว และตอ้งได้
ขนาดพอดี หลงัจากท่ีว่างจากการเก็บมะนาวก็จะยา้ยไปเก็บสวนอ่ืน เช่นสวนชมพู่ สวนฝร่ัง เป็นตน้  

ปัญหาในการท างาน มีคนงานจ านวน 1 คนกล่าวว่าเร่ืองอากาศเป็นปัญหาคือในร่องไม่มีลมพดัผา่นแต่ก็ท  า
อะไรไม่ได ้คนงานจ านวน 2 คนกล่าวว่ามีโดนหนามเก่ียวแต่ใส่เส้ือแขนยาวคลุมทบั นอกนั้นไม่มีปัญหาอะไร เม่ือ
ถามถึงเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชพ้บว่าตอบไปในทิศทางเดียวกนั คือ เคร่ืองมือท่ีใชย้งัใชง้านไดดี้อยู ่บางทีจะมีตะขอหลุด
บา้งแต่ก็สามารถซ่อมได ้
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เร่ืองความสัมพนัธ์ของเพ่ือนร่วมงาน พบว่าทุกคนสนิทกนัเหมือนเป็นคนในครอบครัวหมด บางคร้ังจะมี
การเถียงกนับา้งแต่ไม่ไดเ้ก็บมาเป็นเร่ืองราวอะไร ในส่วนของความสัมพนัธ์กบัหัวหนา้คนงาน มีคนงานจ านวน 4 คน
กล่าวว่าตวัหัวหนา้เป็นคนเสียงดงั บางทีจะชอบว่าในเวลาท างานซ่ึงไม่ไดเ้ก็บมาคิดอะไรเช่นกนั 

   
 

 
 

รูปท่ี 1  แผนผงัสาเหตุและผล 
 
จากแผนผงัสาเหตุและผล พบว่าปัญหาการเก็บผลผลิตต ่ากว่าค่าเฉล่ีย   มีสาเหตุทั้งหมด 4 ดา้น ดงัน้ี ดา้นคน 

คือประสิทธิภาพการท างานของคนงานเน่ืองดว้ยอายขุองคนงานท าให้มีการเคล่ือนไหวท่ีชา้ลง เร่ืองของกระบวนการ
ท างานท่ีใช้เวลานานในการรอผลผลิต ไม่มีการวางแผนการท างาน ดา้นเคร่ืองจกัรและอุปกร ณ์ท่ีเป็นปัญหา ดา้น
สภาพแวดลอ้มท่ีมีเร่ืองของฤดูกาลและน ้าแลง้เขา้มาเก่ียวขอ้ง 

จากตารางแสดงการเปรียบเทียบสวนมะนาวของแต่ละสวนแสดงให้เห็นว่าการบ ารุงรักษาตน้อาจมีผลต่อ
จ านวนผลผลิตท่ีจะเก็บไดใ้นแต่ละรอบ เน่ืองจากทางสวน xxx ไม่ไดมี้การฉีดฮอร์โมนหลงัจากการเก็บผลผลิตในแต่
ละคร้ัง จากการท่ีไดพู้ดคุยกับเจา้ของสวนทั้ง 2 คน บอกว่าการใชฮ้อร์โมนก็มีผลต่อการเกิดลูกคร้ัง ๆ ต่อไป และ
นอกจากน้ีสวนมะนาวทั้ง 2 สวน ไดมี้การรดน ้ าทุกวนัเป็นเวลาประจ า แต่ทางสวน xxx ท าการรดน ้ าแค่วนัเวน้วนั
เท่านั้นจึงอาจส่งผลให้ผลผลิตมีจ านวนลดลง 
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รูปท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบของสวนมะนาวแต่ละสวน 
 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีคนงานเก็บผลผลิต (มะนาว) ไดน้้อยกว่าค่าเฉล่ียพบว่าสาเหตุมีทั้งหมด 4 ดา้น 

คือ กระบวนการ เคร่ืองจกัร สภาพแวดลอ้มและคนงาน จึงเลือกแนวทางเลือกท่ี 1 คือการปรับปรุงกระบวนการท างาน
ของคนงานเพ่ือมาใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีค่าเฉล่ียในการเก็บผลผลิตของคนงานลดลง ซ่ึงส่งผลต่อค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
เหตุผลท่ีเลือกแนวทางน้ีเน่ืองจากสามารถท าไดโ้ดยไม่ตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนและยงัไดมี้การพูดคุยกบัคนงานมากข้ึน
เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั การปรับปรุงกระบวนการจะช่วยลดความซับซ้อนกระบวนการ
ท างานท่ีไม่จ าเป็นได ้ท าให้มีแผนการท างานท่ีชดัเจนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ผูศึ้กษาจึงท าการเลือกแนวทางเลือกน้ีในการปฏิบติัต่อไป โดยท าการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็น
ทฤษฎีแนวคิดการจดัการเชิงวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีไคเซ็นท่ีสามารถน ามาเป็นแนวทางในการจดัการการท างานของ
คนงานไดเ้น่ืองจากในขั้นตอนการท าแผนภูมิกระบวนการไหลพบว่ามีขั้นตอนท่ีใชเ้วลานานในการรอให้ผลผลิตเต็ม
เรือก่อนค่อยน ามาส่งท่ีจุดคดัผลผลิต ดงันั้นจึงตอ้งการน าขั้นตอนท่ีใชเ้วลานานมาท าการแกไ้ข ในระหว่างท่ีคนงานใน
เรือรอผลผลิตท าให้มีเวลาว่างให้มีการช่วยเก็บผลผลิตตรงท่ีคนงานในร่องไม่สามารถเก็บถึง มีการก าหนดเวลาในการ
เก็บผลผลิตต่อตน้ต่อคนให้ชดัเจน และใชว้ิธีพูดคุยกบัคนงานและก าหนดหน้าท่ีของคนงานเพ่ือให้ทราบถึงหน้าท่ี
ความรับผดิชอบของแต่ละคน ท าการก าหนดปริมาณงานให้เหมาะสมกบัเวลาในการท างานและลดการเกิดปัญหาใน
การท างานและสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มท่ี และจากแผนผงัสาเหตุและผลพบว่ามีหลายสาเหตุท่ีเป็นปัญหาไม่ว่า
จะดา้นกระบวนการ เคร่ืองจกัร สภาพแวดลอ้มและคนงานจึงตอ้งมีการปรับปรุง ทั้งน้ีการน าทฤษฎีไคเซ็นมาใชเ้พ่ือ
ลดความซับซ้อนของกระบวนการท างานและกระบวนการท่ีสูญเปล่าของคนงานแต่ละคน ปรับปรุงกระบวนการ
ท างานทีละนอ้ยเพ่ือการให้เกิดพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
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1. ดา้นกระบวนการ เพ่ิมการบ ารุงรักษาตน้โดยท าการรดน ้าให้เป็นเวลาทุกวนั ฉีดยาและฮอร์โมนทุกคร้ัง
หลงัจากการเก็บผลผลิตในแต่ละคร้ัง เนน้ฟ้ืนฟูระบบดิน มีการก าหนดเวลาในการเก็บท่ีชดัเจน  

2. ดา้นเคร่ืองจกัร ท าการตรวจสอบอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรทุกคร้ังก่อนใช ้หลงัจากใชง้านเสร็จให้ท  าความ
สะอาดทุกคร้ัง 

3. ด้านสภาพแวดล้อม ท าการขุดบ่อเพ่ือกักเก็บน ้ าเวลาท่ีถึงฤดูท่ีไม่มีน ้ าใช้ และก าจัดศตัรูพืชทุกคร้ัง
หลงัจากท่ีมีการเก็บผลผลิตเสร็จ 

4. ดา้นคนงาน ส่วนมากคนงานเป็นผูสู้งอายุจึงตอ้งปรับการท างานให้เหมาะกบัคนงานเพ่ือไม่ให้มีการ
เคล่ือนไหวเยอะป้องกนัอาการบาดเจ็บในระยะยาว เม่ือตอ้งมีการยกของหนกั ๆ จะให้ใชค้นงานผูช้ายแทน และมีการ
ควบคุมคนงานให้อยูใ่นโอวาทของนายจา้งโดยท าการพูดคุยให้เกิดความเขา้ใจการท างานและมีความเด็ดขาด 

 
ข้อเสนอแนะ 

ในการปรับปรุงกระบวนการท างานก่อให้เกิดความสับสนกับคนงานในระยะแรก ดังนั้ นจึงต้องมีการ
วางแผน ช้ีแจงวิธีการท างานแก่คนงานให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแทเ้พ่ือให้เข้าใจถึงกระบวนการท างานท่ีจะ
เปล่ียนไป โดยตอ้งท าการพูดคุยให้คนงานรับรู้ถึงประโยชน์ในการเก็บผลผลิตไดม้ากกว่าค่าเฉล่ียว่าส่งจะผลให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน โดยเป้าหมายของการปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความส้ินเปลืองในดา้นของ
เวลา แรงงานท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการท างาน ลดความเสียหายจากการรองาน คุณภาพของผลผลิตท่ี
ไม่ไดม้าตรฐานเน่ืองจากการท างานไม่ทนัของจุดคดัผลผลิต ในดา้นของคนงานท่ีมีประสิทธิภาพการท างานลดลง 
ควรเสนองานท่ีเหมาะสมและเคล่ือนไหวนอ้ยแก่คนงาน และจากการวิเคราะห์โดยใชก้ารเปรียบเทียบวดั ทางสวนจึง
ควรปรับปรุงการดูแลบ ารุงรักษา โดยพฒันาปรับเปล่ียนในเร่ืองของการรดน ้ า ควรรดน ้าทุกวนั สม ่าเสมอและระบุให้
เป็นเวลาประจ า มีการน าฮอร์โมนมาฉีดเพ่ือบ ารุงผลผลิตให้มีคุณภาพมากข้ึนและสามารถเพ่ิมอตัราการเก็บผลผลิตได ้
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บทคดัย่อ 
               การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ
ได้รับอนุมัติสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ”  โดยมี
วตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อขั้นตอนการพิจารณา
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขต กทม.และปริมณฑล (กลุ่มอาชีพอิสระ)โดยจ าแนกตามลกัษณะ
ของประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศอายสุถานภาพ ระดบัการศึกษาอาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั
คร้ังน้ี คือลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในช่วงเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2561 – 
2562) ซ่ึงท าการส ารวจในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental 
Sampling ) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้อิสระท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการไดรั้บอนุมติัสินเช่ือ
ท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ในดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ระดบัความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ในดา้นราคา ระดบัความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ในดา้นท าเลท่ีตั้งและช่องทางการบริการ  ระดบัความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก 
ในดา้นการส่งเสริมการตลาด ระดบัความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก 
ในดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ ระดบัความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก 
ในดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ในดา้นกระบวนการให้บริการ ระดบัความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก 

ค าส าคญั:  สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั,อาชีพอิสระ,ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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ABSTRACT 
This research Is a research study on "Customer satisfaction with marketing mix factors in obtaining housing 

loans of the Government Housing Bank in Bangkok and its vicinity "with the objective To study demographic factors 
affecting customer satisfaction towards the housing loan process of the Government Housing Bank in Bangkok and 
its vicinity (Independent Occupation Group) By demographic characteristics, including gender, age, status Education 
level, occupation and average monthly income The sample in this research Is the customer who uses the housing loan 
service Government Housing Bank during the past 1 year (2018 - 2019), which conducted surveys in the Bangkok 
metropolitan area By using an accidental sampling method (Accidental Sampling). The tools used in this research Is 
a questionnaire 

    The results of independent customer satisfaction on marketing mix factors in obtaining housing loans of 
the Government Housing Bank in Bangkok and its vicinity       

     In products and services Satisfaction level At a moderate level    
     In terms of price, level of satisfaction At a moderate level    
     In terms of location and service channels Satisfaction level At a high level  
     In marketing promotion Satisfaction level At a high level               
     In the service personnel Satisfaction level At a high level               
     In the physical environment The level of satisfaction is at a high level              
     In the service process Satisfaction level At a high level 

Keywords:  Housing Loan, Independent Occupation, Government Housing Bank 
 
1. บทน า 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลงัเจตนารมณ์ส าคญัในการจดัตั้ง “เพ่ือช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชนไดมี้ท่ีอยู่อาศยัตามควรแก่
อตัภาพ” ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ.2496 โดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) 
ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้ตรา “พระราชบญัญติัธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496”  

ท่ีอยู่อาศยัเป็นหน่ึงในปัจจยัพ้ืนฐานส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษยก์ารมีท่ีอยู่อาศยั เป็นของตนเองเป็น
พ้ืนฐานท่ีส าคญัในการสร้างหลกัประกนัท่ีมัน่คงและเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงการมี คุณภาพชีวิตท่ีดีประชาชนส่วนใหญ่ท่ียงั
ไม่มีท่ีอยูอ่าศยัจึงมีความตอ้งการท่ีจะมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของ ตนเองส่วนใหญ่แลว้ผูซ้ื้อท่ีอยูอ่าศยัจะใชเ้งินออมของตวัเอง
ส่วนหน่ึงส าหรับเงินดาวน์หรือผ่อนดาวน์ ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดผูซ้ื้อจะใช้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัจากสถาบนั
การเงินแทนท่ีการออมเงินไวใ้น ระยะยาวแลว้ค่อยซ้ือหรือสร้างบา้นส่งผลให้ธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพยโ์ดยเฉพาะ
ธุรกิจท่ีอยูอ่าศยั กลายเป็นภาคเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัล าดบัตน้ๆมีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจโดยรวมของ 
ประเทศดังจะเห็นได้จากอตัราการขยายตวัของธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการเติบโตต่อเน่ืองอีกทั้งการ ได้รับการ
สนบัสนุนจากนโยบายภาครัฐท าให้อตัราการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์พ่ิมข้ึนเร่ือยมา  
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ธนาคารหรือสถาบนัการเงินไดแ้บ่งกลุ่มอาชีพโดยใชเ้กณฑค์วามมัน่คงของอาชีพออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ดงัน้ี 
1.ขา้ราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ “ โอกาสไดรั้บอนุมติัเงินกูจึ้งมีสูง ” 
2.พนกังานเอกชนมีรายไดป้ระจ า “ โอกาสไดรั้บอนุมติัเงินกูสู้ง ” 
3.อาชีพอิสระ “ โอกาสไดรั้บอนุมติัเงินกู ้ต  ่า ” 
4.อาชีพพิเศษ (กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ) “ โอกาสไดรั้บอนุมติัเงินกูสู้ง ” 
และจากการส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติพบว่า ผูมี้งานท า ในประเทศไทย มีจ  านวนทั้งส้ิน 38.3 ลา้น

คนเป็นแรงงานในระบบ17.1 ลา้นคนหรือ ร้อยละ 44.7 เป็นผูท้  างานท่ีไดรั้บความคุ้มครองหรือมีหลกัประกันทาง
สังคมจากการท างานและเป็นแรงงานนอกระบบ21.2 ลา้นคนหรือร้อยละ55.3 เป็นผูมี้งานท าท่ีไม่ไดรั้บความคุม้ครอง
หรือไม่มีหลกัประกนัทางสังคมจากการท างานจากผลการส ารวจ ปี 2561 พบว่าแรงงานนอกระบบมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
จาก 20.8 ลา้นคน ในปี 2560 เป็น 21.2 ลา้นคน ในปี 2561และมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ (ส านกังานสถิติแห่งชาติ,2561) 

 

 
 

แผนภูมิ เปรียบเทียบจ านวนแรงงานในระบบและนอกระบบ พ.ศ. 2560 -2561 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือศึกษาปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อขั้นตอนการพิจารณา

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขต กทม.และปริมณฑล (กลุ่มอาชีพอิสระ) 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
การศึกษา เร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ กลุ่มอาชีพอิสระ ท่ีมีต่อการให้บริการดา้นสินเช่ือ ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ในเขตกทม.และปริมณฑลผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีมีรูปแบบการ
วิจยัเชิงส ารวจ(Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยัไดมี้วิธีการด าเนินการวิจยัดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
เป็นลูกค้ากลุ่มอาชีพอิสระ ท่ีมาใช้บริการด้านสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกทม. และ

ปริมณฑล แบ่งเป็นกลุ่มอาชีพอิสระจ านวน100 คน และกลุ่มผูมี้รายไดป้ระจ า เช่น กลุ่มลูกคา้ขา้ราชการพนักงาน
บริษทัเอกชน และอาชีพพิเศษ (กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ) รวมจ านวน 100 คน 
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2.ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
มี 2 ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา สามารถแจกแจงตามสมมติฐานการศึกษา ไดด้งัน้ี 
ตวัแปรตน้:ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ราบไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 
ตวัแปรตาม :ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ประกอบดว้ย Product Price Place Promotion People Physical 

Evidence Process 
3.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
ผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลข้ึนเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  
4.การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือศึกษาความ

พึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการไดรั้บอนุมติัสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ในเขต กทม.และปริมณฑล  

5.การวิเคราะห์ขอ้มูล 
ผูส้อบแบบสอบถามเลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว ให้ตรงกบัความรู้สึกของตนเอง มีเกณฑ์การให้คะแนน

มาตรวดัของลิเคอร์ท(Likert Scale)ก าหนดมาตรวดัเป็น 5 ช่วง ตามล าดบัดงัน้ีผูศึ้กษาใชเ้กณฑค่์าเฉล่ียในการอภิปราย
ผล 

 
4. ผลการวจิัย 

จากการส ารวจการวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการไดรั้บ
อนุมติัสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชว้ิธีการ
วิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีมีรูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
และวิเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 200 ตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล เป็นการวดั
แบบวดัคร้ังเดียว ในการวิจยั   

 
ตาราง สรุประดบัความพึงพอใจของกลุ่มลูกคา้อาชีพอิสระ และอาชีพประจ า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
(กลุ่มอาชีพอสิระ) 

ค่าเฉลีย่ 
(�̄�) 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(𝑺. 𝑫. ) 

ระดับความ
พงึพอใจ 

ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 3.36         0.66 ปานกลาง 
ดา้นราคา       3.26         0.56 ปานกลาง 
ดา้นท าเลท่ีตั้งและช่องทางการบริการ 3.53         0.56 มาก 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด      3.75         0.52 มาก 
ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ 3.83         0.67 มาก 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 3.78         0.76 มาก 
ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ 3.86         0.68 มาก 
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 3.49         0.61 ปานกลาง 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1276 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ตาราง สรุประดบัความพึงพอใจของกลุ่มลูกคา้อาชีพอิสระ และอาชีพประจ า (ต่อ) 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

(กลุ่มอาชีพอสิระ) 
ค่าเฉลีย่ 
(�̄�) 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(𝑺. 𝑫. ) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ดา้นราคา       3.35         0.76 ปานกลาง 

ดา้นท าเลท่ีตั้งและช่องทางการบริการ 3.53         0.63 มาก 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด      3.72         0.60 มาก 
ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ 3.77         0.69 มาก 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 3.77         0.71 มาก 
ดา้นกระบวนการการให้บริการ 3.65         0.74 มาก 

 
จากตารางเปรียบเทียบความความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มอาชีพอิสระ และอาชีพประจ าท่ีมีต่อขั้นตอนการ

พิจารณาสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขต กทม.และปริมณฑล ซ่ึงไดผ้ลสรุปดงัน้ี 
1.ความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มอาชีพอิสระและอาชีพประจ า มีความพึงพอใจดา้นผลิตภัณฑอ์ยูใ่นระดับปาน

กลาง เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียจะพบว่าอาชีพประจ าจะมีระดบัความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอาชีพอิสระ 
2.ความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มอาชีพอิสระและอาชีพประจ า มีความพึงพอใจดา้นราคาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียจะพบว่าอาชีพประจ าจะมีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอาชีพอิสระ 
3.ความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มอาชีพอิสระและอาชีพประจ า มีความพึงพอใจดา้นท าเลท่ีตั้งและช่องทางการ

บริการอยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียจะพบว่าอาชีพประจ าและกลุ่มอาชีพอิสระมีความพึงพอใจ 
4.ความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มอาชีพอิสระและอาชีพประจ า มีความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาดอยู่

ในระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียจะพบว่ากลุ่มอาชีพอิสระจะมีความพึงพอใจมากกว่าอาชีพประจ า 
5.ความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มอาชีพอิสระและอาชีพประจ า มีความพึงพอใจดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการอยู่ใน

ระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียจะพบว่ากลุ่มอาชีพอิสระจะมีความพึงพอใจมากกว่าอาชีพประจ า 
6.ความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มอาชีพอิสระและอาชีพประจ า มีความพึงพอใจดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ

อยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียจะพบว่ากลุ่มอาชีพอิสระจะมีความพึงพอใจมากกว่าอาชีพประจ า 
7.ความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มอาชีพอิสระและอาชีพประจ า มีความพึงพอใจดา้นกระบวนการการให้บริการ

อยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียจะพบว่ากลุ่มอาชีพอิสระจะมีความพึงพอใจมากกว่าอาชีพประจ า 
 

5. การอภปิรายผล 
การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มอาชีพอิสระที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการได้รับ

อนุมตัสิินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
1.ลูกคา้อาชีพอิสระมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการไดรั้บอนุมติัสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั

ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ อยูใ่นระดบัปานกลาง  
2.ลูกคา้อาชีพอิสระมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการไดรั้บอนุมติัสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั

ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในดา้นราคา อยูใ่นระดบัปานกลาง  
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3.ลูกคา้อาชีพอิสระมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการไดรั้บอนุมติัสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในดา้นท าเลท่ีตั้งและช่องทางการบริการ อยูใ่นระดบัมาก  

4.ลูกคา้อาชีพอิสระมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการไดรั้บอนุมติัสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก  

5.ลูกคา้อาชีพอิสระมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการไดรั้บอนุมติัสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ อยูใ่นระดบัมาก  

6.ลูกคา้อาชีพอิสระมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการไดรั้บอนุมัติสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ อยูใ่นระดบัมาก  

7.ลูกคา้อาชีพอิสระมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการไดรั้บอนุมติัสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในดา้นกระบวนการให้บริการ อยูใ่นระดบั  

การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มอาชีพประจ าท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการได้รับ
อนุมติัสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

8.ลูกคา้อาชีพประจ ามีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการไดรั้บอนุมติัสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ อยูใ่นระดบัมาก  

9.ลูกคา้อาชีพประจ ามีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการไดรั้บอนุมติัสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในดา้นราคา อยูใ่นระดบัปานกลาง  

10.ลูกคา้อาชีพประจ ามีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการไดรั้บอนุมติัสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในดา้นท าเลท่ีตั้งและช่องทางการบริการ อยูใ่นระดบัมาก  

11.ลูกคา้อาชีพประจ ามีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการไดรั้บอนุมติัสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก  

12.ลูกคา้อาชีพประจ ามีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการไดรั้บอนุมติัสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ อยูใ่นระดบัมาก  

13.ลูกคา้อาชีพประจ ามีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการไดรั้บอนุมติัสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ อยูใ่นระดบัมาก 
 

ปัญหาและขอ้เสนอแนะของลูกคา้ในการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์โดยตรง พบว่า 

1. กรณีอาชีพอิสระต้องขอเอกสารประกอบการขอสินเช่ือเยอะ ลูกค้าเสนอแนะให้ลดเอกสารในการ
ประกอบพิจารณาสินเช่ือ  

2. ธนาคารฯ อนุมติัวงเงินในการกูเ้พ่ือซ้ือท่ีอยู่อาศยัน้อยกว่าความตอ้งการ และราคาประเมินหลกัประกนั
นอ้ยกว่าราคาซ้ือขายจริง 

3. ใชร้ะยะเวลาในการพิจารณาให้สินเช่ือนานเกินไป 
4. พนักงานให้ขอ้มูลไม่ชดัเจน และขาดความกระตือรือร้นในการให้ขอ้มูลและบริการ เช่น กรณีท่ีเอกสาร 

หรือคุณสมบติับางอยา่งของลูกคา้บางคนไม่เขา้เกณฑก์ารอนุมติัสินเช่ือ ก็จะปฎิเสธการพิจารณาสินเช่ือทนัที โดยไม่
แนะน าแนวทางให้ลูกคา้ไปแกปั้ญหาเพ่ือให้สามารถกลบัมายืน่สินเช่ือใหม่ได ้



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1278 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

5. ลูกคา้ตอ้งการให้ธนาคารฯ จดัโปรโมรชัน่พิเศษ ฟรีค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมสินเช่ือ ค่า
ประเมินราคา ค่าจดจ านอง และการขอปรับลดอตัราดอกเบ้ีย ฯลฯ 

6. การแสดงบญัชีรายไดย้อ้นหลงัท่ีโอนเขา้หรือบญัชีรายไดห้มุนเวียนของรายได ้กรณีอาชีพอิสระ เสนอให้
ใชแ้บบท่ีพิมพจ์าก Net Banking แทนการขอจากธนาคารโดยตรง เน่ืองจากไม่สะดวกในการเดินทางไปขอท่ีธนาคารฯ
โดยตรง เน่ืองจากประหยดัค่าใชจ่้าย(ค่าธรรมเนียมการขอรายการเดินบญัชียอ้นหลงั) 

7. ติดต่อ และติดตามผลหรือขั้นตอนการยืน่สินเช่ือยาก เน่ืองจาก พนกังานไม่รับสาย ไม่ติดต่อกลบั 
8. การตอบค าถามหรือให้ขอ้มูลแก่ลูกคา้ของพนกังานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั เช่น การตอบค าถามเดียวกนั

ของพนกังานคนละคน จะให้ค าตอบไม่เหมือนกนั 
9. มีสาขาท่ีให้บริการนอ้ย ท่ีนัง่ระหว่างรอคิวนอ้ย จ  านวนพนกังานไม่เพียงพอในการติดต่อขอรับบริการ 
10. เคาน์เตอร์รับบริการไม่เป็นระเบียบ เช่น มีเอกสารวางอยู่เต็มโต๊ะท างานซ่ึงเป็นโต๊ะเดียวกนักับท่ีใช้

บริการลูกคา้ท าให้ไม่มีพ้ืนท่ีให้กรอกเอกสาร 
11. ลูกคา้กลุ่มอาชีพอิสระส่วนใหญ่หมุนเวียนเป็นเงินสดท่ีอาจจะไดร้ายวนัหรือรายสัปดาห์ จึงไม่มีการออม

เงินในบญัชีธนาคาร ท่ีสม ่าเสมอ เพราะวนัท่ีไดรั้บเงินรายไดอ้าจจะไม่แน่นอน 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
จากการศึกษาพบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นเอกสารท่ีใชใ้นการประกอบขอสินเช่ือในระดบัปานกลาง 

ซ่ึงมีการให้คะแนนน้อยกว่าดา้นอ่ืน ๆ  ดงันั้นธนาคารควรปรับปรุงการการใชเ้อกสารท่ีลูกคา้ตอ้งน ามายืน่ให้นอ้ยลง 
เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจเพ่ิมมากข้ึนและช่วยลดระยะเวลาในการเตรียมเอกสารของลูกคา้ลงได ้

2. ปัจจยัดา้นราคา 
จากการศึกษาพบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นค่าธรรมเนียมอยู่ในระดบัปานกลางซ่ึงมีการให้คะแนน

น้อยกว่าดา้นอ่ืนๆ ธนาคารควรเพ่ิมมาตรการช่วยเร่ืองลดค่าธรรมเนียมดา้นต่างให้แก่ลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความพึง
พอใจต่อการใชบ้ริการมากข้ึน 

3. ปัจจยัดา้นสถานท่ีให้บริการ 
จากการศึกษาพบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจดา้น ระบบการติดต่อทางโทรศพัทส์ะดวกรวดเร็ว ในระดบัปาน

กลางซ่ึงให้คะแนนน้อยกว่าดา้นอ่ืน ๆ ดงันั้นธนาคารควรปรับปรุงช่องการติดต่อทางโทรศพัทใ์ห้ติดต่อไดส้ะดวก 
รวดเร็วข้ึน หรือเพ่ิมช่องทางการติดต่อทางช่องทางอ่ืนมาทดแทน 

4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
จากการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจด้าน มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) เ พ่ือเป็นการ 

ประชาสัมพนัธ์ให้กบัธนาคาร อยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงมีการให้คะแนนนอ้ยกว่าดา้นอ่ืน ๆ  ดงันั้นธนาคารควรมีการ
ปรับปรุงดา้นการประชาสัมพนัธ์ ในเร่ืองการช่วยเหลือสังคมให้มากข้ึน 

5. ปัจจยัดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ 
จากการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีความพึงใจในการให้บริการของพนักงานอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ดังนั้ น

ธนาคารควรให้พนกังานรักษามาตรฐานการให้บริการในดา้นน้ีไว ้
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6. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
จากการศึกษาพบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจมากในดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพของธนาคาร โดยเฉพาะ การ

รักษาความสะอาด และความมีระเบียบในส านกังาน เช่นการจดัวางอุปกรณ์ส านกังาน เอกสารเงินกู ้สัญญาต่างๆ และ
การรักษาความปลอดภยั ดงันั้นควรรักษาคุณภาพดา้นน้ีและพฒันาให้ดีข้ึนอีก 

7. ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ 
จากการศึกษาพบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจดา้นกระบวนการการให้บริการอยู่ในระดบัพอใจมาก โดยเฉพาะ 

ระเบียบและขั้นตอนต่าง ๆในการให้บริการท่ีไม่ยุง่ยากและชดัเจน ลูกคา้ให้คะแนนในดา้นน้ีมากกว่าดา้นอ่ืนๆ 
 

 จากผลการส ารวจความพึงพอใจทั้ง 7 ดา้น ลูกคา้อาชีพอิสระส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดบัปานกลางใน
ดา้นผลิตภณัท ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีให้บริการ ดา้นการส่งสริมการตลาด ซ่ึงอาจจะเน่ืองมาจากทางธนาคารยงัไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มน้ีได้ตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณท์ การส่งเสริม
การตลาด และเง่ือนไขในการพิจารณาวงเงินสินเช่ืออาจจะยงัไม่ตอบสนองไดม้ากพอ และสถานท่ีให้บริการบางสาขา
อาจจะยงัไม่รองรับการใชบ้ริการของลูกคา้ไดดี้มากพอ ซ่ึงทางธนาคารควรมีการปรับปรุงให้ตอบสนองความตอ้งการ
ให้ดีข้ึนกว่าน้ีอีก ส่วนในดา้นบุคลากร ลกัษณะกายภาพ และกระบวนการให้บริการ ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัมาก ในส่วนน้ีธนาคารควรรักษามาตรฐาน และศึกษาเพ่ิมเติมว่าสามารถปรับปรุงให้ดีข้ึนอีกไดห้รือไม่ 
เพ่ือให้ธนาคารมีความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่ง โดยรักษากลุ่มลูกคา้เดิม และเพ่ิมลูกคา้ใหม่เขา้มาได ้
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
ส าหรับการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปผูว้ิจยั มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. ควรมีการเพ่ิมกลุ่มตวัอย่าง และพ้ืนท่ีในการศึกษา เพ่ือวิจยัความพึงพอใจต่อการให้บริการของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ 
2. ควรมีการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานดา้นการให้บริการของธนาคาร รวมทั้งธุรกิจ

อ่ืนๆ ท่ีมีการด าเนินการคลา้ยคลึงกบัธนาคาร เช่น ธุรกิจประกนัชีวิต เป็นตน้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจของ
ธนาคาร 

3. ควรท าการศึกษาวิจยั ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการไดรั้บอนุมติั 
สินเช่ือท่ีอยู่อาศยั จากกลุ่มลูกคา้ของธนาคารพาณิชยอ่ื์น ๆ โดยน าผลมาเปรียบเทียบกบัการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เพ่ือ
น ามาปรับปรุงให้สามารถแข่งขนัดา้นธุรกิจได ้

4. ควรมีการจดัท าการวิจยัในแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (focus group interview) เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก 

 

กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณ ดร.สุทธาวรรณ จีระพนัธุ ซาโต ้ดร.ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์ และผศ. ดร.ฐิติกานต ์สัจจะบุตร ท่ี

ไดใ้ห้ความรู้ค าแนะน า รวมถึงแนะแนวทางการท าวิจยัฉบบัน้ีน้ีมีความสมบูรณ์ และขอขอบคุณทุนการศึกษาจาก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีเล็งเห็นคุณค่าของการพฒันาบุคลากรท าให้มีโอกาสไดศึ้กษาและท างานวิจัยในคร้ังน้ี 
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ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ Call Center ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
Investigation of service quality perception of Government housing bank call center 
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ Call Center ธนาคารอาคารสงเคราะห์ฉบับน้ี  

มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ    
call center ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมถึงระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  และน าผลลพัธ์ท่ีได้มา
เสนอแนะแนวทางในการลดความไม่พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งแทจ้ริง โดยมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ 
กลุ่มผูท่ี้เคยมีประสปการณ์ไดใ้ชบ้ริการ call center ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีตอบแบบสอบถามครบถว้นจ านวน 
118 คน โดยเลือกสรรตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้วิธีแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
กระจายเอกสารแบบสอบถามให้กลุ่มลูกคา้ท่ีเดินทางเขา้มาใชบ้ริการหรือท าธุรกรรม ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ส านกังานใหญ่ พระรามเกา้ ในช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2562 
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลผา่นโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ในลกัษณะของค่าเฉล่ียร้อยละ และสัดส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า  

1. ผลการศึกษาลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 118 คน พบว่า เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.2 มี
อายุระหว่าง 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.9 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 52.5 วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 62.7 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 39.8 โดยมีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 10,000 – 25,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 40.7 ใชบ้ริการโทรติดต่อ call center ดว้ยตนเองคิดเป็นร้อยละ 94.1 เป็นลูกคา้เงินกู ้คิดเป็นร้อยละ 55.9 
ความสะดวกติดต่อใชบ้ริการในช่วงเวลา 08.31 - 11.30 น.คิดเป็นร้อยละ 39.0 มีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการอยู่ท่ี 1 
คร้ัง/ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.7 เลือกใชบ้ริการผา่นช่องทาง call center เน่ืองจากตอ้งการติดต่อเจา้หนา้ท่ีโดยตรง คิดเป็น
ร้อยละ 54.2 โดยส่วนใหญ่ตดัสินใจมาติดต่อใชช่้องทางน้ีเอง คิดเป็นร้อยละ 46.6  

2. ระดบัความคิดเห็นของคุณภาพบริการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก พิจารณารายดา้น จากค่าเฉล่ียมากไป
นอ้ย ไดแ้ก่ ความเป็นรูปธรรม ,การให้ความมัน่ใจ, ความน่าเช่ือถือ, ความเอาใจใส่ และการตอบสนอง  

3. ระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจในดา้น 1. การใชบ้ริการคร้ังน้ีสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ 2. ท่านไดรั้บ
บริการเป็นไปตามความคาดหวงั 3. ในส่วนค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนัในดา้น การไดรั้บความใส่ใจในการติดตามขอ้มูล ขอ้
สงสัย หรือขอ้ร้องเรียนตรงตามความตอ้งการ 4. และท่านไดรั้บขอ้มูลท่ีชดัเจนครบถว้นตามท่ีตอ้งการ ตามล าดบั 

4. ตัวแปรคุณภาพบริการมีนัยส าคัญทางสถิติ  3  ด้าน คือ  ความน่า เ ช่ือถือ การให้ความมั่นใจ  
และความเอาใจใส่ลูกคา้ แสดงให้เห็นว่าตวัแปรพยากรณ์ทั้ง 3 ดา้น สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจการใช้บริการ
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โดยรวม ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้ง 3 ดา้นเรียงตามระดบัอิทธิพลของตวัแปรแต่ละตวั ไดแ้ก่ ความ
น่าเช่ือถือ การให้ความมัน่ใจ และความเอาใจใส่ ซ่ึงแสดงถึงอิทธิพลท่ีมีต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ Call Center 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

5. เสนอแนะให้มีการเพ่ิมคุณภาพบริการ จากการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการด้วย 
SERVQUAL ในด้านท่ีน้อยท่ีสุด เรียงล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 1. ระยะเวลาการรอสาย 2. การ
ประสานงานเบ็ดเสร็จในคราวเดียว 3. การไดรั้บขอ้มูลท่ีชดัเจนอย่างทนัท่วงที 4. การประชาสัมพนัธ์ช่องทางการ
ติดต่อ  
ค าส าคญั : ความพึงพอใจ, คุณภาพบริการ 

 

ABSTRACT 
Investigation of service quality perception of Government housing bank call center research is studying 

about service quality perception affect to satisfaction, level of satisfaction, analyzing result of studying. Suggestion 
to increase performance of service quality for reduce dissatisfaction of customer. Representative sample must have 
experience receiving service from government housing bank call center. Choosing purposive sampling and 
questionnaires. Questionnaires was distributed 200 person, return completely questionnaires from 118 person. 
Questionnaires was distributed at Government ho housing bank head office rama9 throughout March to April 2019. 

This research is analyzing information by Statistical Package for Social Science (SPSS)  recurring in 
percentage and standard deviation revealed that 

1. The results general characteristics of Representative sample 118 person revealed that female54.2%, 
Age 30-39 years 44.9%, Single52.5%,  Bachelor Degrees 62.7%, Government officer 39.8%, income 10,000-
25,000 thb. Per month 40.7%, end user 94.1%, customers of loan 55.9%, convenient time to contact 08.31am.-
11.30am. 39%, frequency of service one time per year 40.7%, choosing receive service by call center because 
requiring to contact with directly officer 54.2%, Choosing receive service by themselves 46.6% 

2. Level of totally perspective is much. Considering each aspect from much to less, namely Tangibles, 
Assurance, Reliability, Empathy and Responsiveness 

3. Level of totally satisfaction is considered each aspect. Resulting revealed that Representative sample 
has much level. Considering from much to less, namely excellent experience, Achieve expectations, receiving 
empathy to following information or suggestion including complaining according to requirement, obviously 
information priority processing. 

4. Variable of Service Quality have statistical significance 3 aspect, namely Reliability, assurance, 
empathy. It can revealed that predictive variable in 3 side statistical significance at 0.05 level. Sort by  authority level 
processing, namely Reliability, assurance, empathy to confirm hypothesis that service quality perception can 
affect to satisfaction. 

https://dict.longdo.com/search/representative%20sample
https://dict.longdo.com/search/representative%20sample
https://dict.longdo.com/search/representative%20sample
https://dict.longdo.com/search/priority%20processing
https://dict.longdo.com/search/priority%20processing
https://dict.longdo.com/search/priority%20processing


การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1283 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

5. The pedagogical implications of this research are that must be suggest to increase performance of 
service quality from information of percentage and standard deviation by SERVQUAL form less to much. It can sort 
by  priority processing that reflect the most requirements from customer follows: 1. Customers hold the line too long. 
2. Comprehensive Services 3.Obviously information in suitable time 4.  Advertising for contact channel Government 
housing bank call center. 
Keywords : Satisfaction, Service Quality 
 
1. บทน า 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นหน่ึงในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกดักระทรวงการคลงั ท าหน้าท่ีช่วยเหลือ
ทางดา้นการเงินให้กบัประชาชน โดยการให้กูย้มื เพ่ือให้มีท่ีอยูอ่าศยัตามสมควร การให้สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัจึงเป็นรายได้
หลักเพียงทางเดียวของธอส. แวดวงธุรกิจการให้บริการการเงินการธนาคารมีการแข่งขนัเพ่ิมสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2560 - 2561 ในปี 2560 มีจ  านวนผูต้อ้งการท่ีอยู่อาศยั รวมถึงอสังหาริมทรัพยท่ี์รอการขายมี
เพ่ิมสูงข้ึน แต่ส่วนแบ่งทางการตลาด(Market Share) ของธุรกิจสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ถูก
กระจายออกไป คงเหลือเพียงเป็นร้อยละ 30.9 (ขอ้มูลงบการเงินจากสถาบนัการเงินปี 2560) แมว้่าธนาคารอาคาร
สงเคราะห์จะยงัคงเป็นเจา้ตลาด แต่นบัว่าไดรั้บส่วนแบ่งทางการตลาดนอ้ยลงมากนบัแต่ด าเนินธุรกิจมา ผูศึ้กษาจึงให้
ความส าคัญกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพในจุดท่ีสามารถให้บริการทั้งลูกค้าและผูท่ี้ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของ
ธนาคาร เม่ือลูกค้าหรือบุคคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจรวมถึงมีข้อสงสัยต้องการติดต่อกบัทางธนาคาร ส่ิงท่ีง่ายและ
สะดวกท่ีสุดในยุคปัจจุบนัคือการโทรศพัท ์Call Center ซ่ึงเป็นศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ มีหน่วยงานท่ีมีเจา้หน้าท่ีคอย
ให้บริการขอ้มูล ข่าวสาร สามารถท่ีจะจดัการกบัสายท่ีเขา้มาปริมาณมากในเวลาเดียวกนั โดยมีช่องทางการให้บริการ
หลกัทางสายโทรศพัท ์ท างานบนพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์และระบบโทรศพัท ์ท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลลูกคา้ได้
สะดวกและรวดเร็ว ถือไดว้่าเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจแทบทุกประเภท และใชเ้ป็น
ช่องทางส าหรับติดต่อส่ือสารและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับลูกคา้  Call Center จึงเป็นศูนยบ์ริการท่ีจะมอบประสป
การณ์แรกให้แก่บุคคลท่ีสนใจจะมาเป็นลูกคา้ การให้ขอ้มูลและการช่วยแกไ้ขปัญหาให้แก่ลูกคา้ใหม่และลูกคา้เก่า 
ในช่วงระยะเวลาติดต่อท าธุรกรรมรวมถึงหลงัท าธุรกรรมเสร็จส้ิน ในยุคท่ีพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลง ส่ือ
โซเชียลท่ีเปรียบเสมือนกระบอกเสียงของสังคมไทย การกระจายข่าวในวงกวา้งไม่ได้จ  ากดัเฉพาะผู ้ ส่ือข่าวหรือ
บุคคลผมี้ช่ือเสียงเท่านั้น แต่เป็นการแชร์ขอ้มูลข่าวสารโดยบุคคล ในไม่ก่ีชัว่โมงอาจมีผูรั้บสารเก่ียวกบัการบริการของ
ธนาคารไดอ้ย่างไม่จ ากดัจ านวน ซ่ึงท าให้ผูบ้ริโภคมีอ านาจในการบอกต่อประสบการณ์ท่ีดี และจากการบอกต่อน้ี
ส่งผลกระทบต่อการเปรียบเทียบภาพลกัษณ์สินคา้และบริการกบัองคก์รคู่แข่ง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจจะใชบ้ริการ
ต่อไปดว้ย    
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ           

call center ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
2. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของผูใ้ชบ้ริการ call center  
3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการลดความไม่พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการช่องทาง call center  

https://dict.longdo.com/search/priority%20processing
https://dict.longdo.com/search/Comprehensive%20Services
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3. การด าเนินการวจิัย 
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้นวคิดและทฤษฎีดา้น ประชากรศาสตร์ แนวคิดพ้ืนฐานคุณภาพบริการ และ

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจของ Aday and Andersen, 1978 น ามาใช้ส าหรับการออกแบบสอบถาม กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นกลุ่มประชากรท่ีไดมี้ประสบการณ์ใชบ้ริการ Call Center ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยจดัเก็บขอ้มูล
จากผูท่ี้เขา้มาติดต่อท าธุรกรรมหรือสอบถาม บริเวณเคาน์เตอร์บริการสินเช่ือนครหลวง ธนาคารอาคารสงเคราะห์   
ส านกังานใหญ่พระราม9 อาคาร2 ชั้น2 และในบริเวณเคาน์เตอร์บริการนิติกรรม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังาน
ใหญ่พระราม9 อาคาร2 ชั้น1 จากแบบสอบถามจ านวน 200 ฉบบั  แบบสอบถามค าถามแบบปลายปิด ซ่ึงก าหนดแนว
ค าตอบส าหรับผูต้อบแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการเลือกค าตอบท่ีก าหนดไวใ้นด้าน ประชากรศาสตร์, พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคพ้ืนฐาน , ระดบัความคิดเห็นของคุณภาพบริการ(หลงัจากไดรั้บบริการ) SERVQUAL และระดบัความพึง
พอใจในองคป์ระกอบโดยรวม รวมถึงมีขอ้ค าถามปลายเปิดจ านวน 1 ขอ้ เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการไดแ้สดงความคิดเห็นหรือ
ขอ้แนะน าท่ีตอ้งการให้ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไดมี้การพฒันาปรับปรุงต่อไป ผ่านมุมมองของผูใ้ชบ้ริการจริง
โดยตรง การสร้างแบบสอบถามน้ี ผูศึ้กษาใชม้าตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale)ใชใ้นการประเมินค าตอบ เพ่ือวดัระดบั
การรับรู้คุณภาพบริการของผูใ้ชบ้ริการ Call Centerธนาคารอาคารสงเคราะห์ เม่ือรวบรวมขอ้มูลและแจกแจงความถ่ี
แลว้ จะใชค้ะแนนเฉล่ียประชากร แบ่งระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั คือ รับรู้มากท่ีสุด รับรู้มาก รับรู้ปานกลาง รับรู้นอ้ย 
และรับรู้น้อยท่ีสุด น ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เม่ือไดรั้บแบบสอบถามไดรั้บการตอบรับ
สมบูรณ์จ านวน118ฉบบั จึงน ามาวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติ มาใชอ้ธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มตวัอยา่ง 
ในดา้นความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือวิเคราะห์ความระดบัความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการในคุณภาพการบริการของ Call Center ธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีแทจ้ริง เพ่ือหาค าตอบท่ีชดัเจนเก่ียวกบั
การรับรู้คุณภาพบริการซ่ึงส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจ ซ่ึงจะน าประโยชน์ไปสู่การพฒันาเพ่ิมคุณภาพการให้บริการ 
Call Center ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้มีความสามารถเหนือคู่แข่งต่อไป โดยการศึกษาคร้ังน้ี อยูภ่ายใตแ้นวคิดและ
ทฤษฎีมากอปรเป็นกรอบแนวคิด ดงัต่อไปน้ี  
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4. ผลการวจิัย 
จากสมมติฐาน คุณภาพบริการส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้าธนาคาร ผูศึ้กษาได้

วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณของคุณภาพบริการส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ Call Center ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (Y) ส าหรับหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ call center ก  าหนดค่านยัส าคญัท่ีระดบั 
< 0.05 หรือระดบัค่าความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ีร้อยละ 95 โดยมีตวัแปรคุณภาพบริการมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
อยู ่3 ดา้น คือ ความน่าเช่ือถือ การให้ความมัน่ใจ และความเอาใจใส่ลูกคา้ แสดงว่าตวัแปรพยากรณ์ทั้ง 3 ดา้น สามารถ
พยากรณ์ความพึงพอใจการใช้บริการโดยรวม ไดอ้ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทั้ง 3 ดา้นเรียงตามระดับ
อิทธิพลของตวัแปรแต่ละตวั ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ การให้ความมัน่ใจ และความเอาใจใส่ ซ่ึงแสดงถึงอิทธิพลท่ีมีต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ Call Center ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามรายละเอียดในตารางท่ี 1 

พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (Mean = 3.81 และ S.D. = 0.918) เม่ือพิจารณา
รายขอ้เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ การใชบ้ริการคร้ังน้ีสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้แกผู้ใ้ชบ้ริการ (Mean 
= 3.85 และ S.D. = .873), ท่านได้รับบริการเป็นไปตามความคาดหวงั  (Mean = 3.81 และ S.D. = 0.936) ในส่วน
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ค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนัในดา้น การไดรั้บความใส่ใจในการติดตามขอ้มูล ขอ้สงสัย หรือขอ้ร้องเรียนตรงตามความตอ้งการ  
(Mean = 3.81 และ S.D. = .899)  และท่านได้รับข้อมูลท่ีชัดเจนครบถว้นตามท่ีต้องการ(Mean = 3.77 และ S.D. = 
0.964) ตามล าดบั ปรากฎในรายละเอียดในตารางท่ี 2 

จากแบบสอบถามท่ีมีการตอบรับจ านวน 118 ฉบบั กลุ่มตวัอยา่งมีขอ้เสนอแนะส่วนค าถามปลายเปิดจ านวน 
24 ฉบบั ให้มีการปรับปรุงคุณภาพรายดา้น เม่ือวิเคราะห์เทียบเคียงแนวคิดพ้ืนฐานคุณภาพบริการ มีความสัมพนัธ์กบั
ระดบัความคิดเห็นคุณภาพบริการโดยรวม ท่ีไดรั้บระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 3 ดา้น การตอบสนอง ความเอาใจใส่ 
และความน่าเช่ือถือ จึงขอเสนอแนะให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพรายขอ้ ตามรายละเอียดในตารางท่ี3 
 

ตารางท่ี 1  แสดงค่าตวัแปรคุณภาพบริการ 

ปัจจยั B Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี - 0.095 - - 0.584 0.561 
ความน่าเช่ือถือ       (X2) 0.197 0.184 2.349 0.021 
การให้ความมัน่ใจ  (X4) 0.283 0.275 2.846 0.005 
ความเอาใจใส่        (X5) 0.723 0.675 15.115 0.000 
การตอบสนอง -.003 -.002 -.029 0.977 
ความเป็นรูปธรรม 0.101 0.086 1.337 0.184 

 
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ Call Center   

ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

ท่านไดรั้บบริการ
เป็นไปตามความ
คาดหวงั 

ท่านไดรั้บความใส่ใจ
ในการติดตามขอ้มูล 
ขอ้สงสัย หรือขอ้
ร้องเรียนตรงตาม
ความตอ้งการ 

ท่านไดรั้บ
ขอ้มูลท่ี
ชดัเจน
ครบถว้น
ตามท่ีตอ้งการ 

การใชบ้ริการในคร้ัง
น้ีสร้างประสปการณ์
เชิงบวกให้แก่ท่าน 

รวม 

Mean 3.81 3.81 3.77 3.85 3.81 
Std.Deviation 0.936 0.899 0.964 0.873 0.918 

 
ตารางท่ี 3 สรุปขอ้มูลขอ้เสนอแนะการปรับปรุงคุณภาพบริการ 

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงคุณภาพบริการ จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม (คน) 

ร้อยละ 

 

ระยะเวลารอสาย                          (การตอบสนอง) 11 45.83 
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและชดัเจน           (ความน่าเช่ือถือ) 7 29.18 
ความใส่ใจติดตามเร่ืองร้องเรียน  (ความเอาใจใส่) 3 12.5 
ความพร้อมในการให้บริการ        (การตอบสนอง) 2 8.33 
การบริการประสานงานเบด็เสร็จ (ความเอาใจใส่) 1 4.16 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1287 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

5. การอภปิรายผล 
ผลการศึกษาลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 118 คน พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่

มีอายุอยู่ในช่วง 30-39 ปี มีสถานภาพโสดเป็นส่วนมาก มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 10,000 - 25,000 บาท ส่วนมากผูใ้ชบ้ริการโทรติดต่อ call center 
ดว้ยตนเอง โดยติดต่อเพ่ือท าธุรกรรมจากกลุ่มลูกคา้ลูกคา้เงินกูม้ากท่ีสุด  สะดวกติดต่อใชบ้ริการในช่วงเวลา 08.31-
11.30 น. มีความถ่ีน้อยคร้ังในการเข้าใช้บริการอยู่ท่ี 1 คร้ัง/1ปี เลือกใช้บริการผ่านช่องทาง call center เน่ืองจาก
ตอ้งการติดต่อเจา้หนา้ท่ีโดยตรง โดยส่วนใหญ่ตดัสินใจมาติดต่อใชช่้องทางน้ีเอง  

จากการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจคุณภาพบริการของ Call Center ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยใชเ้คร่ืองมือ 
SERVQUAL พบว่า การรับรู้คุณภาพบริการสามารถส่งผลต่อความพึงพอใจได้ ตวัแปรคุณภาพบริการมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 3 ดา้น คือ ความน่าเช่ือถือ การให้ความมัน่ใจ และความเอาใจใส่ลูกคา้ แสดงให้เห็นว่าตวัแปรพยากรณ์ทั้ง 3 ดา้น 
สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจการใชบ้ริการโดยรวม ไดอ้ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้ง 3 ดา้นเรียงตาม
ระดบัอิทธิพลของตวัแปรแต่ละตวั ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ การให้ความมัน่ใจ และความเอาใจใส่ ซ่ึงแสดงถึงอิทธิพลท่ี
มีต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ Call Center ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่าการให้ความมัน่ใจ (Beta = 0.275)  
ดา้นความน่าเช่ือถือ (Beta = 0.184)  และความเอาใจใส่ลูกคา้ (Beta = 0.675) ไดส่้งผลในทิศทางเดียวกนัเรียงจากมาก
ไปนอ้ย โดยกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพบริการอยูใ่นระดบัมาก พิจารณารายดา้นจากค่าเฉล่ียจาก
มากไปน้อย ไดแ้ก่ ความเป็นรูปธรรม ,การให้ความมัน่ใจ, ความน่าเช่ือถือ, ความเอาใจใส่ และการตอบสนอง ส่วน
ระดบัความพึงพอใจหลงัจากไดรั้บบริการอยูใ่นระดบัมากดว้ยเช่นกนั พิจารณารายดา้นจากค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 
การใชบ้ริการคร้ังน้ีสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ, ท่านไดรั้บบริการเป็นไปตามความคาดหวงั, ในส่วน
ค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนัในดา้น การไดรั้บความใส่ใจในการติดตามขอ้มูล ขอ้สงสัย หรือขอ้ร้องเรียนตรงตามความตอ้งการ   
และการไดรั้บขอ้มูลท่ีชดัเจนครบถว้นตามท่ีตอ้งการ ตามล าดบั  

โดยมีงานวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบั คุณเบญชภา แจง้เวชฉาย (2561), งานวิจยั เร่ืองคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์ ดงัต่อไปน้ี เพ่ือศึกษาคุณภาพการ
ให้บริการของรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร, เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า BTS ใน
กรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของดา้นคุณภาพการให้บริการ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสาร
รถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดท่ีผ่านการตรวจสอบความเช่ือมัน่ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผูบ้ริโภคท่ีได้ใช้บริการแล้วจ านวน 220 คนท่ีอาศยัอยู่ในคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าใน
กรุงเทพมหานคร สถิติเชิงอนุมานท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า 
คุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า BTS ใน กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ คุณภาพการบริการดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ และดา้นการเขา้ใจและ
รู้จกัลูกคา้ โดยร่วมกนัพยากรณ์ ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 78.10 
ในขณะท่ีคุณภาพการบริการดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ และดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ไม่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร  
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในทางสถิติ ระดบัความคิดเห็นของคุณภาพบริการและระดับความพึงพอใจโดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก พบว่าคุณภาพบริการสามารถส่งผลต่อความพึงพอใจไดต้ามสมมติฐาน ผูศึ้กษาจึงพิจารณาขอ้มูล
ท่ีไดเ้ก็บรวบรวมดว้ยแบบสอบถาม ซ่ึงผา่นการวิเคราะห์ขอ้มูลผา่นโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) รวมถึงค าถาม
ปลายเปิดท่ีช้ีช่องเสนอแนะให้มีการปรับปรุงคุณภาพบริการ โดยผลลัพธ์ทั้งหมดสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
สามารถสรุประดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพบริการในระดบัท่ีน้อยท่ีสุด 5 อนัดบั (ล  าดบัระดบัความคิดเห็นจาก
นอ้ยไปมากรวมจ านวน 4 ขอ้ เน่ืองจากมีขอ้ท่ีระดบัความคิดเห็นเท่ากนั) ท่ีขอเสนอแนะให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพราย
ขอ้  1. ระยะเวลาการรอสาย 2. การประสานงานเบ็ดเสร็จในคราวเดียว 3. การไดรั้บขอ้มูลท่ีชดัเจนอยา่งทนัท่วงที 4. 
การประชาสัมพนัธ์ช่องทางการติดต่อ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ระยะเวลารอสายมีความรวดเร็วเหมาะสม 
พนกังานควรมีความพร้อมบริการทนัที กรณีหากมีการให้รอสายเป็นระยะเวลานานควรจะ ตอ้งมีการบนัทึก

แจ้งก าหนดการติดต่อกลบั หากคู่สายเต็มควรมีการวางล าดับในการติดต่อกลบัหรือแจ้งช่องทางการติดต่ออ่ืนท่ี
สามารถติดต่อได ้เพ่ิอเพ่ิมคุณภาพการให้บริการเหนือคู่แข่ง 

2. เม่ือท่านร้องขอเอกสารผา่น call center มีการประสานงานในคราวเดียวพร้อมทั้งแจง้ระยะเวลาติดต่อกลบั
ให้ทราบชดัเจน ไม่ควรให้สายของลูกคา้ถูกโอนสายไปมา ควรมีการบริการท่ีสามารถสนับสนุนขอ้มูลไดม้ากยิง่ข้ึน 
เม่ือมีการร้องขอเอกสารผ่าน call center มีการประสานงานในคราวเดียวพร้อมทั้งแจง้ระยะเวลาติดต่อกลบัให้ทราบ
ชดัเจน เพ่ือให้บริการมีความทดัเทียมกบัองคก์รอ่ืนในแวดวงธุรกิจการเงินการธนาคารเดียวกนั 

3. พนกังานไดใ้ห้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งชดัเจน และเม่ือมีขอ้สอบถามท่ีหลากหลายพนกังานตอบไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
(ไดรั้บระดบัความคิดเห็นเท่ากนั) พนกังานควรมีความรู้พ้ืนฐานในขอ้สงสัย ขอ้ร้องเรียน หรือขอ้ปัญหาท่ีชดัเจน หรือ
หากมีความรู้ยงัไม่เพียงพอควรจะจดัพนกังานท่ีมีความถนัดเฉพาะทางเพ่ือให้ความมน่ั ใจและไวว้างใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ
ได ้

4. การประชาสัมพนัธ์ช่องทางการติดต่อจากขอ้มูลประชากรศาสตร์ ผลส ารวจดา้นกลุ่มหรือบุคคลใดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจติดต่อได ้เห็นว่ามีลูกคา้จ านวนไม่น้อยท่ีรับทราบช่องทางติดต่อผ่าน social media จึงควรจะ
เพ่ิมความส าคญัในช่องทางการประชาสัมพนัธ์ให้กบัธนาคารให้มากยิ่งข้ึน เม่ือไดมี้โอกาสส่งมอบบริการท่ียอดเยี่ยม
แลว้ นอกจากจะสามารถรักษาฐานลูกคา้เก่าไวไ้ด ้ยงัจะไดลู้กคา้ใหม่เพ่ิมเขา้มาให้องคก์รมีผลก าไรต่อไปดว้ย 

 
ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัคร้ังน้ี 
เน่ืองจากการศึกษาวิจยัน้ี ท  าวิจยัเฉพาะเชิงปริมาณ และการกระจายแบบสอบถามเป็นความคิดเห็นของกลุ่ม

ลูกคา้ส่วนมากอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ในอนาคตควรขยายกลุ่มตวัอยา่งให้กวา้งเพ่ิมข้ึน ประกอบการ
ท า design thinking สัมภาษณ์เจาะลึกแบบ focus group และควรศึกษากลยทุธ์เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ Call 
Center ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพ่ือให้จุด touch point สร้างความพึงพอใจและลดความไม่พึงพอใจ ได้ข้อมูลท่ี
ครบถว้นและเป็นประโยชน์มากท่ีสุด เพ่ือน าผลการวิจยัมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ พร้อมทั้งวางแผลกลยุทธ์ล  าดับสาย
งาน คุณสมบติัของพนกังาน เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการจองคิวออนไลน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  
วตัถุประสงคคื์อ (1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางดา้นประชากรศาสตร์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการจองคิว

ออนไลน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
จองคิวออนไลน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  (3) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านคุณลกัษณะการยอมรับนวัตกรรมต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการจองคิวออนไลน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  

การศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 25 – 44 ปี 
สถานะภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพรับขา้ราชการ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,000 - 25,000 บาท 
ผลจากแบบสอบถาม พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการจองคิวออนไลน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ได้แก่ (1) การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์ของเทคโนโลยีส่วนใหญ่คือ เร่ืองความสะดวกสบาย   
มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.31 ดา้นความง่ายต่อการใชง้าน คือ เร่ืองการประหยดัเวลา มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.12 (2) การยอมรับนวตักรรม 
ดา้นคุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบคือ เร่ืองประหยดัเวลา มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.19 ดา้นคุณลกัษณะท่ีเขา้กนัได ้ส่วนใหญ่
คือ เร่ืองมีความทันสมัย มีค่าเฉล่ียอยู่ ท่ี  4.31 ด้านความยุ่งยากซับซ้อน ส่วนใหญ่คือ เ ร่ือง  ความสะดวกสบาย  
มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.20 ดา้นสามารถทดลองใชไ้ด ้ ส่วนใหญ่คือ การให้ใชบ้ริการฟรี  มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.14 ดา้นสามารถ
สังเกตได ้ส่วนใหญ่คือ เร่ืองสามารถในการใชง้านไดทุ้กท่ี  มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.22 ดา้นความตั้งใจใชส่้วนใหญ่คือ เร่ืองความเขา้ใจ
และความสะดวกในการใชบ้ริการมากข้ึน มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.1 

ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึกถามความคิดเห็นในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการจอง
คิวออนไลน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กบักลุ่มตวัอย่าง 10 คน พบว่า ปัจจยัหลกั คือ 1) การรับ รู้ถึงประโยชน์  
2) ความง่ายในการใชง้าน 3) คุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ 4) คุณลกัษณะความยุง่ยากซบัซอ้น 5) คุณลกัษณะ
สามารถทดลองใช้ได้ จึงท าให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีและนวตักรรมแอพพลิเคชั่นน้ี จากการวิเคราะห์จาก
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกทั้ง 2 รูปแบบมาวิเคราะห์รวมกันแลว้ พบว่าปัจจยัการตัดสินใจใช้บริการ  
จองคิวออนไลน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีเหมือนกนัมี 2 ปัจจัย  คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ และคุณลกัษณะ
ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ 
ค าส าคญั:  ปัจจยั ,ธนาคารอาคารสงเคราะห์,จองคิวออนไลน์ 
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ABSTRACT 
Study of the factors influencing decision-making to use online queuing service of Government Housing 

Bank had the objective to (1) study the factor influencing demography to decision-making to use online queuing 
service of Government Housing Bank (2) to study the factors on accepting the technology to decision-making to use 
online queuing service of Government Housing Bank (3) to study factor on accepting characteristics of the innovation 
to decision-making to use online queuing service of Government Housing Bank. 

From the study, it was found that 200 questionnaire respondents were mostly female with the age between 
25-44 years old, single status with bachelor degree level, occupation of government official and having average 
income per month between 15,000-25,000 baht. 

From the questionnaire, it was found that the factors influencing decision-making to use online queuing 
service of Government Housing Bank were as follows. (1) Accepting technology on awareness of the benefit of 
technology which mostly was convenience with the means of 4.31 and the simplicity was saving time with the means 
at 4.12. (2) Accepting innovation on comparison characteristics was saving time with the means of 4.19. As for the 
compatible characteristics, mostly it was advancement with the means of 4.31. As for complication, mostly it was 
convenience with the means of 4.20. As for trial aspect, mostly it was free service with the means of 4.14. Aspect of 
observability, mostly it could be used everywhere with the means of 4.22. As for determination, mostly it was 
understanding and convenience in using the service with the means of 4.1. 

From the analysis of the in-depth interview on opinions regarding the factors influencing decision-making 
to use online queuing service of Government Housing Bank with 10 sample people, it was found that the main factors 
were 1) realizing benefits 2) simplicity of use 3) comparative of beneficial characteristics 4) characteristics of 
complication 5) characteristics of trial. Therefore, there was accepting of technology and innovation of this 
application. From the analysis from the questionnaire and in-depth interview in 2 formats after analyzing, it was 
found that the factors influencing decision-making to use online queuing service of Government Housing Bank were 
the same for 2 actors which were realization of benefits and comparative characteristics.  
Keywords:  factors, Government Housing Bank, online queuing service   
 
1. บทน า 

ในปัจจุบนัอินเตอร์เน็ตเป็นค าท่ีเราไดย้ินบ่อยมากในทุกวนัน้ี แทบไม่น่าเช่ือว่าอินเตอร์เน็ตจะเป็นส่วนหน่ึง
ของการด าเนินชีวิตประจ าวนั เราสามารถส่งเมล ์ เขา้ไปในเวบ็ต่าง ๆ ได ้หรือแมก้ระทัง่การสนทนาผา่นทางเครือค่าย
อินเตอร์เน็ตอินเตอร์เน็ต กล่าวไดว้่า อินเตอร์เน็ตนับเป็นการปฏิวติัคร้ังส าคญัของโลกการส่ือสารและการใชข้อ้มูล 
ในทุกวนัน้ี เม่ือมีการใชง้านดา้นอินเตอร์เน็ตกนัมากข้ึนโปรแกรมต่าง ๆ  ท่ีน ามาใชง้านกบัอินเตอร์เน็ตจึงถูกพฒันา
มากข้ึน 

จากการท่ีได้มีการน าเทคโนโลยี และนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีหลากหลายผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีช่วยให้เกิด
ระบบงานท่ีทนัสมยัและสะดวกสบายต่อการใชง้านของผูบ้ริโภคมากข้ึน และดา้นการแข่งขนัทางธุรกิจปัจจุบนัส่งผล
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ให้ธุรกิจต่าง ๆ  ตอ้งมีการปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคม  จึงมีความจ าเป็นตอ้งเร่งปรับตวัในการ
ด าเนินธุรกิจและพยายามใชก้ลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัโดยการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้มา
ใชใ้นการให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ซ่ึงการพฒันาเทคโนโลยแีอพพลิเคชัน่น้ีเกิดข้ึนมาใหม่น้ี นบัว่าเป็นการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเพ่ิมความสะดวกสบาย รวดเร็ว ของผูบ้ริโภค แต่อย่างไรก็ตาม การน า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือนวตักรรมมาใชง้านเพ่ือให้เกิดความสะดวก  อาจจะมีปัญหาในดา้นการยอมรับเทคโนโลยี 
กล่าวคือ อาจจะมีปัจจยัอ่ืน ๆ  ท่ีท  าให้ผูใ้ชบ้ริการไม่นิยมใชง้าน หรือเป็นอุปสรรคต่อการใชง้านทั้งดา้นทศันคติ หรือ
กลุ่มบรรทดัฐานต่าง ๆ เช่น ครอบครัว หรือบุคคลรอบขา้ง 

ส าหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์ซ่ึงเป็นธนาคารท่ีมีพนัธกิจหลักในการท าให้คนไทยมีบา้น ด้วยการ
ให้บริการด้านการเงินและด้านสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัแก่ประชาชนผูมี้รายได้น้อยและปานกลาง ซ่ึงธนาคารอาคาร
สงเคราะห์มีผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัรวมทั้งบริการดา้นเงินฝากเป็นจ านวนมากท าให้เป็น
ธนาคารอนัดบัตน้ ๆ ท่ีประชาชนทัว่ไป มีความตอ้งการท่ีจะขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักับทางธนาคาร เน่ืองจากมีอตัรา
ดอกเบ้ียต ่าและมีระยะเวลาผอ่นช าระนาน เป็นตน้ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไดก้  าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในระยะ 5 ปี เพ่ือให้สามารถบรรลุพนัธกิจ
ธนาคาร “ท าให้คนไทยมีบา้น” โดยมีเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ SMART Goals คือ 

1.  คุณภาพสินทรัพยอ์ยู่ใน 3 อนัดบัแรกของธนาคารพาณิชย ์และสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีมีขนาดสินเช่ือ 
ท่ีอยูอ่าศยั 5 อนัดบัแรก  

2.  เป็นผูน้ าสินเช่ือดา้นท่ีอยูอ่าศยัโดยมุ่งเนน้กลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยและปานกลาง 
3.  เป็นองคก์รท่ีคนอยากเขา้ท างานอยูใ่น 10 อนัดบัแรกของรัฐวิสาหกิจและธนาคารพาณิชย ์
4.  มีนวตักรรมและการบริการท่ีเป็นเลิศ 
5.  ผลประเมินดา้น CG โดยธนาคารแห่งประเทศไทยอยูใ่นระดบัแนวหนา้ 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางด้านประชากรศาสตร์ต่อการตัดสินใจใช้บริการจองคิวออนไลน์ 

ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยต่ีอการตดัสินใจใชบ้ริการจองคิวออนไลน์ของธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ 
2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะการยอมรับนวตักรรมต่อการตัดสินใจใช้บริการจองคิวออนไลน์  

ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  
 

3. แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
แนวคดิเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความว่า หมายถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย อายุ 

เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได ้อาชีพ ระดบัการศึกษาซ่ึงองคป์ระกอบเหล่าน้ีเป็นเกณฑท่ี์นิยมน ามาใชใ้นการ
แบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงท่ีส าคญั และสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ีจะสามารถช่วยก าหนด
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ตลาดของกลุ่มเป้าหมายได ้รวมทั้งท  าให้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรทางดา้นอ่ืน ๆ  ซ่ึงตวัแปรทางดา้นประชากรท่ี
ส าคญั ประกอบดว้ย 

1.  อายุ (Age) หมายถึง อายุของกลุ่มของผูบ้ริโภคซ่ึงมีความสัมพนัธ์ต่อการบริโภคสินคา้หรือบริการท่ีจะ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนัดงันั้นนกัการตลาดจึงใชป้ระโยชน์จากดา้นอายุเพ่ือ
เป็นตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ของส่วนตลาด ไดท้  าการคน้ควา้หาความตอ้งการของตลาดส่วน
เล็ก โดยมุ่งความส าคญัท่ีตลาดอายสุ่วนนั้น ๆ 
 2.  เพศ (Sex) หมายถึง ตวัแปรท่ีเป็นส่วนในการแบ่งส่วนการตลาดเช่นกนั ดงันั้นนกัการตลาดจึงตอ้งศึกษา
ตวัแปรน้ีอย่างรอบครอบ เน่ืองจากในยุคปัจจุบนันั้ น ตวัแปรทางดา้นเพศมีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของการ
บริโภคไปจากเม่ือก่อน การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีผูห้ญิงออกไปท างานนอกบา้นมากข้ึน 
 3.  ลกัษณะครอบครัว (Marital Status) หมายถึง ลกัษณะของครอบครัว นบัว่าเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัของการ
ใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความส าคญัอยา่งยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวกบัหน่วยของผูบ้ริโภค นกัการตลาดจะ
สนใจจ านวน และลกัษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ีใชสิ้นคา้ใดสินคา้หน่ึงรวมถึงยงัใส่ใจในการพิจารณาลกัษณะทาง
ประชาการศาสตร์และโครงสร้างดา้นส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้เป็นคนตัดสินใจในครอบครัวเพ่ือท่ีจะช่วยท าให้พฒันา 
กลยทุธ์การตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสมท่ีสุด4.  รายได ้การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) หมายถึง 
ตวัแปรท่ีส าคญัต่อการก าหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปแล้วนักการตลาดจะสนใจกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้ง แต่
อย่างไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายไดต้ ่าซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่  ปัญหาส าคญัของการแบ่งส่วนการตลาดโดยยดึถือ
เกณฑ์รายได้เพียงอย่างเดียวก็คือ  รายได้จะเป็นตัวช้ีว ัดความสามารถของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินค้าหรือไม่มี
ความสามารถในการซ้ือสินค้านั้ น ๆ ในขณะเดียวกันการเลือกซ้ือสินคา้ แทท่ี้จริงแล้วอาจใช้เกณฑ์ รูปแบบการ
ด ารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ เป็นตวัก าหนดเป้าหมายไดเ้ช่นกนั แมร้ายไดเ้ป็นตวัแปรท่ีนิยมใช ้แต่นกัการ
ตลาดส่วนใหญ่จะเช่ือมโยงเกณฑร์ายไดร้วมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์หรืออ่ืน ๆ  เพ่ือให้สามารถก าหนดตลาด
เป้าหมายให้ชดัเจนมากยิง่ข้ึน  

จากแนวคิดเก่ียวกบัตวัแปรของลกัษณะประชากรศาสตร์ ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์
ดา้น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเน่ืองจากเป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ี
ส าคญั ซ่ึงจะท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถน าไปใชใ้นการก าหนดตลาดเป้าหมายขององคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model: TAM) 
 เป็นทฤษฎีท่ีไดพ้ฒันาต่อจากทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ของ Fishbein and 
Ajzenand (1975) มีจุดประสงค์เพ่ือเป็นแบบแผนในการยอมรับดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  TAM โดยใช ้TRA เป็น
แนวคิดพ้ืนฐานส าหรับการอธิบายการเช่ือมโยงกนัระหว่างตวัแปร 2 โครงสร้าง คือ การรับรู้ว่ามีประโยชน์ (Perceived 
Usefulness) และการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช ้(Perceived Ease of Use)  
 การรับรู้ว่ามีประโยชน์ (Perceived Usefulness :PU) เป็นตวัแปรหลกัส าคญัของ TAM ซ่ึงหมายถึง ระดบัท่ี
บุคคลเช่ือว่าการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ จะเพ่ิมสมรรถภาพและประสิทธิภาพ ในการท างานให้มากข้ึนการท่ีบุคคล
รับรู้ว่าเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้นั้ นก่อให้เกิดประโยชน์และเสนอทางเลือกท่ีมีคุณค่าส าหรับการปฏิบติังานเดียวกนั 
รวมทั้งถา้ใชเ้ทคโนโลยีใหม่น้ีจะท าให้งานท่ีท ามีคุณภาพดีข้ึน หรือเสร็จเร็วข้ึน ซ่ึงส่งผลให้มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนถือเป็น



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1294 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

แรงจูงใจภายนอก ในทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีถือว่าการรับรู้ประโยชน์เป็นปัจจยัส าคญัท่ีบ่งช้ีถึงการยอมรับและ
การรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพลทางออ้มต่อการใชโ้ดยส่งผา่นพฤติกรรมการยอมรับ  

การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ (Perceived Ease of Use: PEOU) เป็นตัวแปรหลักท่ีส าคัญของ  TAM อีกตัวแปร
หน่ึง ซ่ึงหมายถึงระดบัท่ีผูใ้ชค้าดหวงั ต่อเทคโนโลยีท่ีเป็นเป้าหมายท่ีจะใชว้่าตอ้งมีความง่าย  และมีความเป็นอิสระ
จากความมานะพยายาม เทคโนโลยีท่ีใชง้านง่ายและสะดวกไม่ซับซ้อนมีความเป็นไปไดม้ากท่ีจะไดรั้บการยอมรับ
จากผูใ้ช้ การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการยอมรับ  หรือความตั้ งใจท่ีจะใชแ้ละ 
มีอิทธิพลทางออ้มต่อการใชโ้ดยส่งผ่านพฤติกรรม นอกจากน้ี ยงัพบว่าการรับรู้ความง่ายในการใชง้านมีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ประโยชน์ดว้ย 

 
 

ภาพท่ี 2.2.1 ทฤษฎีการยอมรับการใชเ้ทคโนโลย ีท่ีมา : Davis, F. D. (1989) 
 
แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการยอมรับนวตักรรม 
นวตักรรม ตามความหมายท่ีโรเจอร์ อธิบายค าว่า นวตักรรมไว ้หมายถึง ความคิดแบบแผนการปฏิบติั หรือ

ส่ิงประดิษฐใ์หม่ ๆ ซ่ึงบุคคลหรือหน่วยงานท่ีน ามาใชพิ้จารณาเห็นว่าส่ิงนั้น 
 Roger (2003) ไดก้ล่าวไวว้่า กระบวนการยอมรับนวตักรรม คือการตดัสินใจท่ีจะน านวตักรรมนั้นไปใชอ้ยา่ง
เต็มท่ีโดยคิดว่านวตักรรมนั้น เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดและมีประโยชน์มากกว่า ซ่ึงอาศยั คุณลกัษณะของนวตักรรมท่ีมีผลต่อ
การยอมรับ ดงันั้นสามารถแยกคุณลกัษณะได ้5 ประการ ดงัน้ี 
 1)  คุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) คือ การรับรู้ว่านวตักรรม ดีกว่ามีประโยชน์
กว่าวิธีการปฏิบติัเดิม ๆ เช่น สะดวกกว่า รวดเร็วกว่ามีผลตอบแทนท่ีดีกว่าอ่ืน ๆ  เป็นตน้ ในส่วนท่ีดีกว่าถา้เห็นว่ามี
ประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์ก็จะท าให้การยอมรับนวตักรรมมี แนวโนม้ในการยอมรับมากข้ึน  

2)  คุณลกัษณะท่ีเขา้กนัได ้ (Compatibility) คือ การท่ีผูรั้บนวตักรรมรู้สึกหรือคิดว่าเขา้กนัได้หรือไปดว้ยกนั
ไดก้บัค่านิยมท่ีเป็นอยู่เดิม ถา้นวตักรรมใดมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัความคิดเดิมๆ  ก็จะท าให้การยอมรับมีแนวโน้ม
สูงข้ึน จากประสบการณ์ในอดีตตลอดจนความตอ้งการของผูรั้บ ความคิดใหม่ ๆ  การเขา้กนัไดข้องนวตักรรมกบัส่ิง
ต่าง ๆ ท าให้ผูย้อมรับรู้สึกมัน่ใจและไม่ตอ้งเส่ียงภยัมาก ท าให้เกิดความรู้สึกท่ีมีความหมายมากข้ึน 

3)  คุณลกัษณะความยุ่งยากซบัซ้อน (Complexity) ถา้นวตักรรมท่ีน ามาใชมี้ความยุ่งยาก สลบัซับซ้อนมาก 
การยอมรับก็จะน้อยลงโดยเฉพาะถา้บุคลากรท่ีน านวตักรรมเหล่านั้ นมาใชมี้ความยุ่งยากก็ยิ่งท  าให้เกิดการต่อต้าน 
ดงันั้นการน านวตักรรมมาใช ้จึงมีความสัมพนัธ์ในทางตรงกนั ขา้มกบัการยอมรับ ถา้นวตักรรมมีความซบัซ้อนมาก
อตัราการยอมรับจะลดลง แต่ถา้นวตักรรมมี ความซบัซอ้นนอ้ยอตัราการยอมรับก็จะเพ่ิมข้ึนตรงกนัขา้ม  
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4)  คุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้(Trainability) โดยการน าเอานวตักรรมส่วนย่อย ๆ  ไปทดลองใชโ้ดย
ใชร้ะยะเวลาไม่มากนัก ซ่ึงอาจจะแบ่งเป็นส่วนเล็กเม่ือน าไปทดลองและประสบความส าเร็จตามท่ีตอ้งการก็จะท าให้
เกิดการยอมรับมากข้ึนในนวตักรรมนั้น ๆ  

5)  คุณลกัษณะสามารถสังเกตได ้(Observability) คือ ผลของนวตักรรมเป็นส่ิงท่ีมองเห็นได ้หมายความว่า 
ถา้นวตักรรมท าให้เกิดการมองเห็นไดก้็จะท าให้การยอมรับมีน ้ าหนกัมากข้ึน ซ่ึงอาจ มองไม่ถึงดา้นรูปธรรมในท่ีน้ี ถา้
สามารถท าให้เป็นรูปธรรมไดก้็จะเป็นส่ิงท่ีท  าให้เกิดการยอมรับมากข้ึน กว่าท่ีเป็นนามธรรมหรือเป็นแค่จินตนาการ 
 Roger (2003) ไดส้ร้าง S–Curve เพ่ืออธิบายกระบวนการแพร่กระจายของเทคโนโลยีในสังคมเป็นขั้นเป็น
ตอนให้เห็นภาพเขา้ใจง่าย เพ่ือท่ีจะสามารถคาดการณ์ว่าช่วงเวลาใดสังคมจะเกิด  การยอมรับเทคโนโลยีช่วงเวลาใด
เทคโนโลยนีั้นจะหมดความตอ้งการดงัน้ี  

S–Curve of Technology อธิบายปรากฏการณ์การเกิดข้ึนของเทคโนโลยีหรือนวตักรรม ในสังคม โดยแกน 
Y แทนประสิทธิภาพหรือเทียบจ านวนผูใ้ชใ้นสังคมก็ไดเ้ช่นกนั ส่วนแกน X เป็น เวลา  

สถานะท่ี 1 (Section I) เป็นช่วงเวลาของการประดิษฐคิ์ดคน้จนประสบความส าเร็จออกมา และเร่ิมทดสอบ
วางตลาด  

สถานะท่ี 2 (Section II) เป็นช่วงเวลาท่ีเทคโนโลยหีรือนวตักรรมมีการปฏิสัมพนัธ์กบัคนใน สังคมให้รับรู้ว่า
มีเทคโนโลยีน้ีแล้ว และสังคมเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีน้ีไปจนถึงการไดรั้บความนิยมจากคน ในสังคม เกิดเป็นธุรกิจ
นวตักรรมรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีมีการพฒันาประสิทธิภาพไดสู้งข้ึน เร่ือยอย่างรวดเร็ว และพร้อมกบัการ
เติบโตของจ านวนผูใ้ช ้เป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะกบัการท าธุรกิจท่ีสุด และทุกคนอยากท าธุรกิจในช่วงเวลาน้ี และแน่นอน
ท่ีสุดผูท่ี้มีนวตักรรมใหม่ ควรจะเขา้สู่ตลาดใน ช่วงน้ี  

สถานะท่ี 3 (Section III) เป็นช่วงเวลาท่ีเทคโนโลยอ่ิีมตวั ประสิทธิภาพการพฒันาของ เทคโนโลยนีั้นถึงขีด
สุดของทรัพยากรท่ีใชผ้ลิตไม่สามารถพฒันาต่อไปไดแ้ลว้ ประสิทธิภาพของเทคโนโลยจีะมีใชค้งท่ี โดยไม่สามารถ
พฒันาต่อไปไดจ้นกว่าจะมีเทคโนโลยใีหม่มาทดแทน และ เทคโนโลยน้ีีก็จะหายไปจากสังคม 
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กรอบแนวคิดในงานวิจยั 

 
 
4. การด าเนินการวจิัย 

การด าเนินการวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการจองคิวออนไลน์ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) โดยมีวิธีวิจัย 
ในรูปแบบเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมาย และ
การท า Design Thinking ซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมาย  
เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใชบ้ริการจองคิวออนไลน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  

4.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
4.1.1  การวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นค าถามแบบปลายปิด (Close-ended Question) 

ซ่ึงก าหนดแนวค าตอบส าหรับผูต้อบแบบสอบถามเพ่ือใชใ้นการเลือกค าตอบท่ีก าหนดไว ้โดยแบบสอบถาม 1 ชุด 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2   
เป็นแบบถามช้ีวดัเก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการจองคิวออนไลน์ 
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามช้ีวดัเก่ียวกบัคุณลกัษณะการยอมรับนวตักรรม ท่ีมีผลต่อความ
ตั้ งใจใช้บริการจองคิวออนไลน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่วนท่ี 4  เป็นแบบสอบถามช้ีวดัเก่ียวกับการตดัสินใจ 
ใชบ้ริการจองคิวออนไลน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  

4.1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก (Design Thinking) เป็นการน าต้นแบบ 
(Prototype) ของบริการจองคิวออนไลน์ มาใช้ในการการสัมภาษณ์ลูกค้าท่ีเข้ามาติดต่อใช้บริการธุรกรรมต่าง ๆ  
ท่ีธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านักงานใหญ่  โดยใช้ค  าถามในการสัมภาษณ์ท่ีมีลักษณะเป็นค าถามปลายเ ปิด  
(Open-ended Question) เป็นการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง โดยการสร้างบรรยากาศในการสัมภาษณ์ให้ดูเป็นการสนทนา
ทัว่ไปเพราะผูถู้กสัมภาษณ์จะได้ไม่รู้สึกอึดอัดใจในการตอบ เพ่ือให้ทราบข้อมูลท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด และการสังเกต
พฤติกรรม หรือความรู้สึกนึกคิดของผูท่ี้ถูกสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ และสามารถวิเคราะห์หรือหา
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ความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการสังเกตกลุ่มตวัอย่างกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อความตั้งใจใชบ้ริการจองคิวออนไลน์ 
โดยผูว้ิจัยจะท าการเตรียมค าถามบทสัมภาษณ์ไวล่้วงหน้าหรือท่ีเรียกว่า Interview Protocol ของค าถามสัมภาษณ์  
เพ่ือใชใ้นการสัมภาษณ์  

 
4.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีผูว้ิจยัวางแผนเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองดว้ยการศึกษารวบรวมขอ้มูล 

จากบทความวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน าทฤษฎี แนวคิด น ามาใช้ส าหรับการออกแบบสอบถามและ  
บทสัมภาษณ์เชิงลึก (Design Thinking) โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี  

4.2.1  การศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคา้ท่ีเขา้มาติดต่อท าธุรกรรมท่ีธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านกังานใหญ่ จ านวน 200 คน  

4.2.2  การศึกษาโดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึก (Design Thinking) เป็นการน าต้นแบบ (Prototype) 
มาใชใ้นการเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ท่ีมีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด แบบก่ึงโครงสร้าง เพ่ือให้ทราบถึง
ขอ้มูลปัจจยัท่ีแทจ้ริงต่อความตั้งใจใชบ้ริการจองคิวออนไลน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ  านวน 10 คน  

4.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างของงานวิจยั “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการจองคิว

ออนไลน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ” น้ีแล้วน ามาท าการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนต่อไป โดยการน ามาวิเคราะห์
ประมวลผลทางสถิติ โดยแบ่งการวิเคราะห์ ขอ้มูลดงัน้ี 

4.3.1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา มาใช้อธิบายข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีเก่ียวข้องกับ 
กลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

1.  ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามในส่วนท่ี 1  
2.  ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 – 4 

4.3.2 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาติดต่อท าธุรกรรมท่ีธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านักงาน

ใหญ่ จ านวน 10 คน มาถอดขอ้มูลโดยการเอาค าตอบของผูถู้กสัมภาษณ์ มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการจดักลุ่ม 
(coding) เพ่ือหาประเด็น (theme) หรือประเภท (category) เดียวกัน เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบข้อมูล และพิจารณา 
จนเห็นคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงของขอ้มูลท่ีสามารถน ามาจดักลุ่มเดียวกนั หรือแยกกลุ่มออกจากกนัได้ และเห็น
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหว่างกลุ่มท่ีเป็นสาเหตุของแต่ละปัจจัย ซ่ึงแบ่ง เป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านยอมรับ
เทคโนโลยีและปัจจยัดา้นคุณลกัษณะการยอมรับนวตักรรม เพ่ือวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีแทจ้ริงต่อของความตั้งใจใช้
บริการจองคิวออนไลน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซ่ึงเหตุผลท่ีน าวิธีเชิงคุณภาพใชร้วมกบัเชิงปริมาณ เน่ืองจาก
ผูว้ิจยัตอ้งการขอ้มูลเชิงลึกเพ่ือทราบถึงปัจจัยท่ีแทจ้ริงในการน าเป็นขอ้เสนอแนะส าหรับการพฒันาบริการจองคิว
ออนไลน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ต่อไป  

จากนั้นเม่ือผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีถอดไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาติดต่อท าธุรกรรมท่ีธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ส านักงานใหญ่ รวมถึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัต ่ามากและต ่า และ
ส่วนท่ี 3 ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัสูงมากและสูง มาสรุป โดยการท าผา่นเคร่ืองมือ Value Proposition Designer เพ่ือใชใ้นการ
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คน้หาความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้และน ามาสรุปเป็นขอ้เสนอแนะในการพฒันาบริการจองคิวออนไลน์ ให้มีคุณค่า
และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายไดม้ากยิง่ข้ึน  
 
5. ผลการวจิัย 

ผลการศึกษาจากการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ 
1. ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยต่ีอการตดัสินใจใช้บริการจองคิวออนไลน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
กลุ่มตวัอยา่งการรับรู้ว่ามีประโยชน์ มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.21 โดยลูกคา้มีการรับรู้ถึงประโยชน์ ดา้นความสะดวกสบาย 

มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.31 ดา้นความหลากหลายช่องทางในการให้บริการมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.17 ดา้นประหยดัเวลา มีค่าเฉล่ียอยู่
ท่ี 4.26 ดา้นความทนัสมยั มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.13 และดา้นความมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.17 แสดงให้เห็นว่า ลูกคา้
มีการรับรู้ถึงประโยชน์อยูใ่นระดบัสูง 

กลุ่มตวัอย่างการรับรู้ว่าง่ายต่อการใชง้าน มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 4.04 โดยลูกคา้มีการรับรู้ดา้นความสามารถใน
การคน้หาขอ้มูลการใชบ้ริการไดง่้าย มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.97 ดา้นความสามารถในการคน้หาสาขาท่ีให้บริการได้รวดเร็ว   
มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.02 ดา้นประหยดัเวลามีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.12 ดา้นการใชง้านง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.98 
และด้านการเรียนรู้การใช้งานง่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  4.10 แสดงให้เห็นว่า ลูกค้ามีการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งานอยู่ใน
ระดบัสูง 

2. ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการยอมรับนวตักรรมต่อการตดัสินใจใช้บริการจองควิออนไลน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
กลุ่มตัวอย่างคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี  4.10 โดยลูกค้ามีการรับรู้ด้านความ

สะดวกสบายกว่าเดิม มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.15 ดา้นมีความประสิทธิภาพมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.04 ดา้นความสามารถในการ
ค้นหาสาขาท่ีให้บริการได้รวดเร็ว มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.00 ด้านประหยดัเวลา มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.19 และด้านสามารถวาง
แผนการเดินทางไดมี้ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.10 แสดงให้เห็นว่า ลูกคา้มีการรับรู้ถึงประโยชน์เชิงเปรียบเทียบอยูใ่นระดบัสูง 

กลุ่มตวัอยา่งคุณลกัษณะท่ีเขา้กนัได ้มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.15 โดยลูกคา้มีการรับรู้ดา้นความทนัสมยั มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
4.31 ดา้นการทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.09 ดา้นการทดลองนวตักรรมใหม่ๆมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.08 และ 
ด้านการได้รับบริการท่ีทนัสมยัมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.15 แสดงให้เห็นว่า ลูกค้ามีการรับรู้คุณลักษณะท่ีเขา้กนัได้อยู่ใน
ระดบัสูง 

กลุ่มตวัอยา่งคุณลกัษณะความยุง่ยากซบัซอ้น มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.69 โดยลูกคา้มีการรับรู้ดา้นความลงตวักบั 
วิถีการใชชี้วิตประจ าวนั มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.99 ดา้นมีความง่ายต่อการใชง้านมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.02 ดา้นความง่ายต่อการ
เรียนรู้มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.96|ดา้นความสะดวกสบายมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.20 ดา้นความรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.01 และดา้น
ความยุง่ยากมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.99 แสดงให้เห็นว่า ลูกคา้มีการรับรู้ถึงความยุง่ยากซบัซอ้นอยูใ่นระดบัสูง 

กลุ่มตวัอย่างคุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี  4.03 โดยลูกคา้มีการรับรู้ดา้นการให้ใช้
บริการฟรี มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.14 ดา้นความตอ้งการทดลองใชก้ารบริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.08 ดา้นสามารถร่นระยะเวลาได้  
มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.10 ด้านต้องการทดลองใช้ในอนาคต มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  3.92 และด้านการแนะน าให้ผูอ่ื้นทดลองใช้ 
มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.90 แสดงให้เห็นว่า ลูกคา้มีการรับรู้สามารถทดลองใชไ้ด ้อยูใ่นระดบัสูง 

กลุ่มตัวอย่างคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี  4.14 โดยลูกค้ามีการรับรู้ด้านความมี
ประโยชน์ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.09 ดา้นสามารถในการใชง้านไดทุ้กท่ี มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.22 ดา้นประหยดัเวลา มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
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4.17 ดา้นการเห็นความเคล่ือนไหวของคิว มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.16 และดา้นความครบถว้นของขอ้มูลการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยู่
ท่ี 4.07แสดงให้เห็นว่า ลูกคา้มีการรับรู้สามารถสังเกตไดอ้ยูใ่นระดบัสูง 

กลุ่มตัวอย่างความตั้ งใจใช้ มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.98 โดยลูกค้ามีความตั้ งใจใช้ด้านความเข้าใจง่ายและ 
ความสะดวกในการใชบ้ริการมากข้ึน มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.12 ลูกคา้มีความตั้งใจใชด้า้นความตอบสนองอย่างครบถว้นตรง
ตามความตอ้งการ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.01 ลูกคา้มีความตั้งใจใชด้า้นการวางแผนใชบ้ริการในอนาคตอนัใกลน้ี้ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
3.84 ลูกคา้มีความตั้งใจใชด้า้นความตั้งใจท่ีจะใช้บริการในอนาคตอันใกลน้ี้  มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.90 และลูกคา้มีความ
ตั้งใจใชด้า้นการใชบ้ริการทนัที เม่ือมีโอกาส มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.06 แสดงให้เห็นว่า ลูกคา้มีความตั้งใจใชอ้ยูใ่นระดบัสูง 

แสดงแผนผงัปัจจัยการตัดสินใจใช้บริการจองคิวออนไลน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผลจาก
แบบสอบถาม 

 

 
 
ผลการศึกษาจากการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกถามความคิดเห็นในเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการจองคิวออนไลน์ 

ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กบักลุ่มตวัอย่าง จาก 10 คนนั้น พบว่า ปัจจยัหลกั คือ1) การรับรู้ถึงประโยชน์ 2) ความง่าย
ในการใชง้าน 3) คุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ 4) คุณลกัษณะความยุ่งยากซับซ้อน 5) คุณลกัษณะสามารถ
ทดลองใชไ้ด ้เม่ือน ามาวิเคราะห์ปัจจยัการตดัสินใจใชบ้ริการจองคิวออนไลน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  และผล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใชแ้ผนผงักา้งปลา มีปัจจยัการตดัสินใจ ดงัน้ี 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
ผลจากการวิเคราะห์ พบว่าปัจจัยการตัดสินใจใช้บริการจองคิวออนไลน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  

มีทั้งหมด7 ปัจจยั จากการเก็บขอ้มูลทั้งแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
 

 
 

6. การอภปิรายผล 
การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีท่ีไดจ้ากการท าแบบสอบถามจากองค์ประกอบทั้ง 7 ตวั 

ไดแ้ก่ 1). การรับรู้ถึงประโยชน์ 2). การใชง้านง่ายของเทคโนโลยี ตามองค์ประกอบของ (Technology Acceptance 
Model, TAM) 3). คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ 4). คุณลักษณะท่ีเข้ากันได้ 5). คุณลักษณะความยุ่งยาก
ซบัซอ้น 6). คุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้7). คุณลกัษณะสามารถสังเกตได ้ตามองคป์ระกอบของ Roger (2003)  
สรุปไดว้่า ขอ้มูลทัว่ไปของการทดสอบแบบสอบถามการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัใจเลือกใชบ้ริการจอง
คิวออนไลน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ คือ ปัจจยัท่ีมากท่ีสุดคือการรับรู้ถึงประโยชน์ เร่ืองมีความสะดวกสบาย 
รองลงมาคือประหยดัเวลา และมีหลากหลายช่องทางในการให้บริการ แสดงให้เห็นว่า การยอมรับท่ีใชเ้ทคโนโลยแีละ
นวตักรรมนั้น ผูใ้ชบ้ริการมีความเช่ือมัน่ เช่ือใจในตวัของเทคโนโลยีและนวัตกรรม และปัจจยัต่อมาคือ คุณลกัษณะ 
ท่ีเขา้กนัได ้รับรู้ถึงประโยชน์ในเร่ืองความทนัสมยั จึงท าให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยแีละนวตักรรมแอพพลิเคชัน่น้ี  

ผลการวิเคราะห์เชิงส ารวจและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกทั้ง 2 รูปแบบมาวิเคราะห์รวมกนัแล้ว พบว่าปัจจยั 
การตดัสินใจใชบ้ริการจองคิวออนไลน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีเหมือนกนัมี 2 ปัจจยั ดงัต่อไปน้ี  

1.  การรับรู้ถึงประโยชน์ : มีความสะดวกสบาย ประหยดัเวลา มีหลากหลายช่องทางการให้บริการ จะตอ้งมี 
การประชาสัมพนัธ์สร้างความเขา้ใจ หาแนวทางแกปั้ญหา กรณีลูกคา้กดบตัรคิวไม่พอใจลูกคา้จองคิวออนไลน์ 

2.  คุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ : ท าให้สามารถวางแผนการเดินทางได ้ ช่วยให้ประหยดัเวลา โดย
ให้รายละเอียดเพ่ิมเติมก่ีกบัช่วงเวลา หรือวนัท่ีควรหลีกเล่ียง เน่ืองจากมีลูกคา้มาใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก 

และปัจจยัรองจ านวน 5 ปัจจยั ดงัต่อไปน้ี  
1.  ความง่ายในการใชง้าน : ท าคลิปสอนขั้นตอน หรือวิธีการใชง้าน ท่ีสามารถเรียนรู้ไดง่้ายเหมาะกบัคนทุก

วยั 
2.  คุณลกัษณะความยุง่ยากซบัซอ้น : มีการออกแบบระบบท่ีท าให้คนท่ีไม่เก่ง Social ก็สามารถใชง้านไดง่้าย 

เขา้ใจง่าย 
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3.  คุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้: ระบบไม่ควรเรียกเก็บค่าใช่จ่าย หากมีการเรียกเก็บค่าใช่จ่ายมีผลต่อ 
การตดัสินใจใชง้านระบบ 

4.  คุณลักษณะท่ีเข้ากันได้ : ระบบจองคิวออนไลน์เป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยอ านวยความสะดวกท่ีมีความ
ทนัสมยั เหมาะกบัคนยคุสมยัของสังคม 

5.  คุณลกัษณะสามารถสังเกตได ้: สามารถใชร้ะบบจองคิวออนไลน์ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา โดยไม่ตอ้งเสียเวลา 
มานัง่รอคิวเป็นเวลานาน 
 

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังนี้ 
1. จากผลจากศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้ งแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกอายุมีผลต่อการใช้งาน 

แอพพลิเคชัน่ ทั้งน้ีหากมีผูใ้ชแ้อพพลิเคชัน่เป็นจ านวนมากอาจจะเป็นอุปสรรคในการใชง้าน เช่นเม่ือมีผูใ้ชบ้ริการ
แอพพลิเคชัน่มากข้ึนท าให้เกิดการรอคิวท่ีนานข้ึน จึงควรมีการพฒันา ปรับปรุง แกไ้ขปัญหา เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการและสร้างความประทบัใจให้ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการในการรับรู้ถึงประโยชน์ของแอพพลิเคชัน่ เพ่ือให้คนรับรู้ถึง
ประโยชน์ของแอพพลิเคชัน่และเลือกใชจ้ริง 

2. หากเกิดปัญหาหรือความไม่เขา้ใจส าหรับลูกคา้มาใชบ้ริการท่ีกดบตัรคิวกบัลูกคา้ท่ีจองคิวออนไลน์ ควร
ตอ้งมีการก าหนดเลขคิวท่ีลงทา้ยดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษ เพ่ือเป็นการแบ่งช่องทางส าหรับลูกคา้ท่ีกดบตัรคิว และ
ลูกค้าท่ีจองคิวออนไลน์ เช่น ลูกค้าท่ีมาท าธุรกรรมการฝาก – ถอนเงิน แบบกดบตัรคิว ได้คิว 1A ส่วนลูกค้าท่ีท  า
ธุรกรรมการฝาก – ถอนเงินแบบจองคิวออนไลน์ ไดคิ้ว 1B หรือลูกคา้ท่ีตอ้งการมาช าระค่างวดบา้น แบบกดบตัรคิวได้
คิว 1C ส่วนลูกคา้ท่ีตอ้งการมาช าระค่างวดบา้น แบบจองคิวออนไลน์ ไดคิ้ว 1D เพ่ือลดปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในการใช้
ระบบการจองคิวออนไลน์ให้ลูกคา้ท่ีจองคิวแบบปกติรู้สึกว่าตนเองโดนแซงคิวและใชก้ารบริหารจดัการการจองคิว
ออนไลน์แบบเดียวกบัการจองตัว๋หนัง คือสามารถเลือกวนั เวลา และสาขาท่ีสะดวกจะใชบ้ริการโดยระบบจะแจ้งให้
ทราบว่าเหลือช่วงเวลาไหนบา้งท่ียงัไม่ไดก้ารจองออนไลน์ช่วงเวลาไหนเต็มแลว้ และมีการก าหนดจ านวนผูใ้ชบ้ริการ
ต่อวนัจ านวนก่ีคิว และผูใ้ชบ้ริการ 1 คนต่อ 1 รายการใชเ้วลาก่ีนาทีเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม ไม่ท าให้ลูกคา้ตอ้งรอ
นาน ทั้งน้ีให้จัดท าป้ายโบชัวร์ และให้พนักงานท าการประชาสัมพนัธ์ให้ลูกค้าท่ีมากดบตัรคิวแบบปกติทราบถึง
บริการการจองคิวออนไลน์แบบใหม่ และแนะน าวิธีการใชง้านในเบ้ืองตน้ 

3. ส าหรับกลุ่มลูกค้าท่ีสูงอายุ อาจจะกังวลเร่ืองการใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ท่ีเกิดข้ึนใหม่ 
กลวัว่าใชง้านไดไ้ม่ถูกตอ้ง กลวัความยุ่งยากซับซ้อน ตอ้งมีการจดัท าคลิปวิดีโอสอนขั้นตอนการใช้งานเมนูต่างๆ 
ในแอปพลิเคชัน่แบบละเอียด เขา้ใจง่าย และมีการน าแอปพลิเคชัน่การจองคิวมาให้ลูกคา้ทดลองใชง้านจริงดว้ยตนเอง 
เพ่ือทดสอบว่าลูกคา้สามารถจองคิวออนไลน์ไดด้ว้ยตนเองหรือไม่ หรือลูกคา้มีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในเร่ืองไหนเป็น
พิเศษบา้ง ตวัอยา่ง เช่น อาจจะมีฟังชัน่ของเร่ืองเสียงพูดอธิบายเขา้มาเพ่ิม เม่ือกดปุ่มการใช่งานแต่ละฟังชัน่ หากมีการ
กดปุ่มธุรกรรมการฝาก – ถอนเงิน ก็จะมีเสียงแจง้ว่า “คุณต้องการท าธุรกรรมฝาก – ถอนเงิน” เพ่ือเป็นการยืนยนัว่า
ลูกคา้กดปุ่มถูกตอ้งตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ เพ่ือให้เหมาะกบัคนสูงวยัท่ีกลวัว่าจะใชง้านไดไ้ม่ถูกตอ้ง หรือลูกคา้ท่ีมีปัญหา
ดา้นสายตา 

4. หากลูกค้ามีการจองคิวออนไลน์แล้วยกเลิกทุกคร้ัง หรือยกเลิกบ่อยคร้ัง หรือจองคิวแลว้ไม่เข้ามาใช้
บริการ โดยไม่มีการกดยกเลิกคิวท่ีจองไว ตอ้งมีการให้เหตุผลในการยกเลิกแต่ละคร้ังและก าหนดสิทธ์ิในการยกเลิก
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คิวออนไลน์ เม่ือลูกคา้มีการยกเลิกคิวออนไลน์เกินจ านวนสิทธ์ิท่ีก  าหนดไว ้จะมีการตดัสิทธ์ิในการจองคิวออนไลน์ 
ของลูกคา้รายนั้นๆ เช่น จองออนไลน์แลว้ยกเลิกไม่เกิน 5 คร้ังต่อเดือน หรือกดจองคิวออนไลน์แลว้ไม่มาใชบ้ริการ 
โดยไม่มีการกดยกเลิกไม่เกิน 3 คร้ังต่อเดือน เป็นตน้ หากลูกคา้มีความจ าเป็นจริงๆในการยกเลิกการจองคิวออนไลน์ 
และมีความตอ้งการใชง้านการจองคิวออนไลน์ ลูกคา้สามารถเขา้มาติดต่อธนาคาร เพ่ือขอเปิดการใชง้านการจองคิว
ออนไลน์ 

5. หากมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการใชง้านการจองคิวออนไลน์ ตอ้งมีปุ่มค าถามท่ีพบบ่อย เพ่ือให้ลูกคา้ไดเ้ขา้ไป
อ่านท าความเขา้ใจในเร่ืองท่ีสงสัยท่ีพบบ่อยๆ เช่น ควรจองล่วงหน้าก่อนก่ีวนัหรือช่วงเวลาไหนท่ีควรหลีกเล่ียงการ
จองออนไลน์ เน่ืองจากมีลูกคา้เป็นจ านวนมากเป็นตน้ และหากมีขอ้สงสัยนอกเหนือจากค าถามท่ีพบบ่อย ก็จะมีช่อง
แชทเป็นอีกหน่ึงช่องทางให้ลูกค้า เพ่ือตอบค าถามให้ลูกค้า ท่ีมีปัญหากับการใช้งานแอปพลิเคชั่น พร้อมทั้ ง 
เบอร์โทรติดต่อ Call Center ส าหรับการแจง้ปัญหาท่ีพบระหว่างการใชห้รือลูกคา้ท่ีตอ้งการติชมแอปพลิเคชัน่การจอง
คิวออนไลน์ 

6. ลูกค้าอาจจะมีความกังวลเร่ืองค่าใช้จ่ายในการจองคิวออนไลน์ ต้องมีการประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้ท่ี  
ตอ้งการใชแ้อปพลิเคชัน่การจองคิวออนไลน์ทราบว่า ไม่มีค่าใชจ่้ายในการจองคิว หรือค่าท าเนียมการจองทั้งส้ิน  
เป็นแอปพลิเคชั่นท่ีเปิดให้ใช้งานฟรี เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายให้กบัลูกค้า และเป็นการพฒันาประสิทธ์ในการ
ให้บริการของธนาคารมากยิง่ข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาในเขตต่างจงัหวดั เพ่ือให้ทราบแนวทางของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งครอบคลุมทั้งประเทศว่ามีความ

แตกต่างจากเดิมหรือไม่ เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ี ท  าการศึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะลูกค้าในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลเท่านั้น จึงอาจจะท าให้ผลการศึกษายงัไม่สามารถส่ือความหมายไดใ้นภาพรวมของผูใ้ชท้ั้งหมด 

2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเฉพาะเจาะจงจากกลุ่มผูท่ี้ไม่เคยใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ จองคิวล่วงหน้า เน่ืองจากยงัมี
กลุ่มผูท่ี้ไม่เคยใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่อีกมาก มองเห็นประโยชน์ของแอพพลิเคชัน่ 

3. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเฉพาะเจาะจงจากกลุ่มผูท่ี้เคยใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ จองคิวล่วงหนา้ เน่ืองจากยงัมีกลุ่ม
ผูท่ี้เคยใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ จะทราบขอ้ดีและขอ้เสีย เพ่ือน าไปพฒันาแอพพลิเคชัน่ให้ดียิง่ข้ึนไป 
 

กติตกิรรมประกาศ   
การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์ 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยด้านการยอมรับ

เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใช้ระบบประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ออนไลน์ของลูกคา้ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ โดยมีวิธีวิจัยในรูปแบบเชิงส ารวจ (Survey Research) ผูว้ิจัยได้เก็บรวบรวม ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
จ านวน 200 คน ไดรั้บแบบสอบถามท่ีตอบค าถามครบถว้นสมบูรณ์ทั้งส้ิน 185 ชุด และการสัมภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึก 
จ านวน 10 คน โดยวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบของสถิติเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 51 มีอายอุยู่ระหว่าง 25 - 34 ปี ร้อยละ 
29 สถานภาพสมรส ร้อยละ 40 และมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 36 โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 37 รายโดยเฉล่ียอูยร่ะหว่าง 15,001 – 25,000 บาท ร้อยละ 29  ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เขา้
ใชง้านอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยเฉล่ียวนัละ 4 – 6 ชัว่โมง ร้อยละ 37 และเขา้ใชง้านอินเตอร์เน็ต (Internet) ในช่วง
เวลา 20.00 – 24.00 น. ร้อยละ 41 โดยใช้งานอินเตอร์เน็ตเพ่ืออ่านขอ้มูลข่าวสาร ร้อยละ 29 ลูกค้าสนใจท่ีจะซ้ือ
ทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ประเภทบา้นเด่ียว ร้อยละ 45 และลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความคิดเห็นในการ
ยอมรับเทคโนโลยอียู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 ซ่ึงการรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบประมูลทรัพย ์NPA 
ออนไลน์ท าให้ไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทางเขา้มาติดต่อท่ีธนาคาร สามารถเขา้ร่วมประมูลไดทุ้กท่ีทุกเวลา มีช่องทาง
ในการเขา้ถึงการประมูลท่ีหลากหลาย โดยปัญหาท่ีส่งผลต่อความตั้งใช้ระบบประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) 
ออนไลน์ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ ทศันคติในการใชง้านของลูกคา้ท่ีกงัวลดา้นความโปร่งใสและความน่าเช่ือถือ
ในการใชง้านระบบการประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ออนไลน์ดงัน้นธนาคารควรมีการอธิบายและท าความ
เขา้ใจให้กบัลูกคา้รับทราบเก่ียวกบัความปลอดภยั รวมถึงระบุรายละเอียดขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์นรอการขาย 
(NPA) แต่ละรายการไวใ้นระบบประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ออนไลน์ อยา่งละเอียด เพ่ือให้ลูกคา้ใชเ้ป็นขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจในการเลือกซ้ือทรัพยห์รือเขา้ร่วมประมูลทรัพยใ์นรายการนั้นได ้
ค าส าคญั:  ปัจจยั, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ระบบประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย 
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ABSTRACT 
The objective of this study aimed to investigate both the demographics and perception factors of technology 

towards affecting the intention of customers using Online Non Performing Asset of Government Housing Bank 
(Online NPA of GHB). This study was conducted in form study survey. Data collection was gathered by 200 
questionnaires and were completely replied of 185  questionnaires. While 10  random questionnaires were depth 
interviewed in order to analyze the data with descriptive statistics. 

Results: Half of the respondents about 51% were male. About one-third of them (29%) were aged between 
25 and 34 years. About 40% of them were graduated with bachelor's degree. Nearly half of sample were civil servants 
or officers of state enterprises about 37%. Personal income of sample was ranged between 15,001 and 25,000 Baht 
about one-third of sample (29%). More than one-third of respondents (37%) spend between 4 and 6 hours per day 
using internet. It was at between 8 :00  and 12  pm that 41% of respondents had used internet. 29% of customers 
searching for information via internet. As 45% of customers interested in the immovable property especially detached 
house. GHB customers had the good points of view to technology acceptance which was averaged score of about 
4.11 of five. In particular, perceived usefulness of online property auction system does not make the waste of traveling 
time to contact the bank. It was easy to participate in the auction anywhere and anytime. There are various ways to 
join the auction. The problems affecting the use of the NPA for online auction from in-depth interviews were the 
attitude of customers concerning equity and reliability in the online auction system. As the result, banks should 
explain customers to be clear and understand about safety and details about each property for sale in online NPA. For 
these reasons, customers would use all information in order to decide to buy a property or participate in the auction 
of assets. 
Keywords:  Customer honesty, Government Housing Bank, Credit service quality 
 
1. บทน า 

บทน าเป็นในปัจจุบนัโลกของธุรกิจออนไลน์เติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองมาจากวิวฒันาการดา้น
เทคโนโลยมีีการเปล่ียนแปลงรวดเร็วและต่อเน่ือง ส่งผลท าให้การเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภคสะดวก รวดเร็ว และ
ง่ายเพียงแค่ปลายน้ิวสัมผสั โดยจากผลการส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตประเทศไทยปี 2561 พบว่าคนไทยใช้
อินเทอร์เน็ตเฉล่ียนานข้ึนเป็น 10 ชัว่โมง 5 นาทีต่อวนั เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 3 ชัว่โมง 41 นาทีต่อวนั ซ่ึงเป็นผลมาจากการ
เปล่ียนผ่านชีวิตไปสู่ดิจิทลัเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่จะใชง้านอินเทอร์เน็ตผ่านทางมือถือสมาร์ทโฟนดว้ยปัจจยัดา้น
ราคาของมือถือสมาร์ทโฟนราคาถูกท าให้คนไทยเกือบทุกระดับสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได ้ซ่ึงโดยส่วนมาก
พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะใช้อินเตอร์เน็ตในการซ้ือขายสินค้าและบริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชัน 
(application) ท่ีสามารถท าไดต้ลอด 24 ชัว่โมงจากท่ีบา้น ท่ีท  างาน หรือท่ีใดก็ตามท่ีมีอินเทอร์เน็ตเขา้ถึง เน่ืองจาก
ประหยดัเวลาเดินทางออกไปเลือกซ้ือสินคา้ตามสถานท่ีต่างๆ ได ้(ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์; 2561)
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นธนาคารท่ีมีพนัธกิจหลกัในการท าให้คนไทยมีบา้น ดว้ยการให้บริการดา้น
การเงินและดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัแก่ประชาชนผูมี้รายไดน้้อยและปานกลางซ่ึงธนาคารอาคารสงเคราะห์มีผลิตภณัฑ์
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และบริการทางดา้นสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัเป็นจ านวนมากท าให้เป็นธนาคารอนัดบัตน้ๆ ท่ีประชาชนทัว่ไปมีตอ้งการท่ีจะ
ขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัทางธนาคาร เน่ืองจากมีอตัราดอกเบ้ียต ่าและมีระยะเวลาผอ่นช าระนาน อีกทั้งธนาคารยงัมีการ
จ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคาร (Non-Performing Assets (NPA)) ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นของลูกหน้ีธนาคารท่ีมี
ปัญหาในการช าระหน้ีหรือไม่สามารถช าระหน้ีต่อธนาคารได ้ธนาคารจึงยืน่ฟ้องต่อกรมบงัคบัคดีเพ่ือยดึทรัพยท่ี์เป็น
หลกัประกนัและน าออกประมูลขายทอดตลาดเพ่ือเปล่ียนทรัพยสิ์นเป็นเงินกลบัมาช าระหน้ีแก่ธนาคาร โดยธนาคาร
จะเขา้ไปประมูลซ้ือกลบัมาเป็นทรัพยสิ์นธนาคาร จากการพิจารณากลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีมีการซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย
(NPA) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยพิจารณาจากจ านวนยอดขายทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในปี 2561 สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้รายย่อย (ลูกคา้ท่ีเขา้มาติดต่อขอซ้ือทรัพยท่ี์
ธนาคารและการจดัโครงการและงานมหกรรมต่างๆ) และกลุ่มนักลงทุนท่ีซ้ือทรัพยย์กล็อต จากยอดขายทรัพยสิ์นรอ
การขายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 การแบ่งประเภทลูกคา้ท่ีพิจารณาจากยอดขายทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจ าปี 
2561 (ขอ้มูลส้ินสุด ณ เดือนตุลาคม 2561) 

 
กระบวนการขายทรัพย ์NPA ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยวิธีการประมูลขายทรัพย ์NPA เป็นการ

ประมูลในลักษณะท่ียงัไม่สามารถอ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ไดอ้ย่างเท่าท่ีควร หรือเรียกได้ว่าเป็นการประมูล
แบบเดิม โดยเม่ือลูกคา้สนใจซ้ือทรัพย ์NPA ของธนาคารจะตอ้งเดินทางเขา้มาติดต่อท่ีธนาคารเพ่ือกรอกขอ้มูลขอนัด
วนัเวลาขอดูสภาพทรัพยจ์ริง และรอธนาคารจดังานมหกรรมประมูลขายทอดตลาดสินทรัพยร์อการขายของธนาคารท่ี
มีการจดังานอย่างนอ้ย 4 คร้ังต่อปี ซ่ึงการจดังานในแต่ละคร้ังจะส่งผลให้ธนาคารมีระยะเวลาและค่าใชจ่้ายในการจดั
งานมหกรรมประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ของธนาคารมีการใช้ระยะเวลาและทรัพยากร (Resource) เป็น
จ านวนมาก และมีตน้ทุนในการด าเนินการท่ีสูง จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ธนาคารมีการน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาช่วย
ประยกุตเ์พ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางในการระบายทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารท่ีถือครองไวใ้ห้ไดอ้ย่างรวดเร็ว โดย
การพฒันากรบวนการขายทรัพย ์NPA ดว้ยวิธีการประมูลทรัพย ์NPA ให้อยูใ่นรูปแบบ Online ซ่ึงจะเป็นการให้บริการ
ในรูปแบบ Digital Service ในรูปแบบ Platform Application ใหม่ของธนาคาร โดยจะมีเมนูหลกัให้ลูกคา้สามารถใช้
งานผา่น Application  ดงันั้นผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลความตั้งใจใชร้ะบบประมูลทรัพยสิ์นรอ
การขาย (NPA) ออนไลน์ของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารจดัการและระบายสินทรัพยร์อ
การขาย (NPA) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน น าไปสู่การพฒันาระบบประมูล
ทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ของธนาคารผา่นช่องทางออนไลน์ในอนาคต 
 

ประเภทกลุ่มลูกค้า ประเภทการขาย ยอดขาย (ล้านบาท) 
กลุ่มลูกคา้รายยอ่ย ลูกคา้เขา้มาติดต่อขอซ้ือ 39 

ผา่นโครงการและมหกรรมต่างๆ 2,556 
กลุ่มนกัลงทุนท่ีซ้ือทรัพยบ์กล็อต ขายทรัพยแ์บบยกล็อต 239 

รวม 3,834 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.  เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชร้ะบบประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ออนไลน์ของลูกคา้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกอบดว้ยปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลย ี 
2.  เพ่ือน าเสนอตน้แบบ (Prototype) และเสนอแนะแนวทางในการพฒันาระบบการประมูลทรัพยสิ์นรอการ

ขาย (NPA) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
งานวิจัยน้ีการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และการ

สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก (In-depth interview) กับลูกค้าสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และประชากรท่ีใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกค้ารายย่อยท่ีเข้ามาติดต่อขอซ้ือหรือประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ท่ีธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ส านักงานใหญ่ จ านวน 400 ราย (สัดส่วนของลูกคา้ท่ีเขา้มาติดต่อขอซ้ือหรือประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย 
(NPA) ท่ีธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านักงานใหญ่ทั้งหมดมีปริมาณเฉล่ียต่อวนัเป็นจ านวน 15-20 ราย) แต่เน่ืองจาก
ระยะเวลาท่ีจ  ากดั ผูศึ้กษาจึงขอก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี อยู่ท่ีมีจ  านวน 200 คนโดยผูว้ิจยัมีขั้นตอน
เลือกกลุ่มตวัอย่างการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยใชแ้บบสอบถาม ในขณะท่ีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิดโดยกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาเป็นลูกคา้สินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีเขา้มา
ติดต่อขอซ้ือหรือประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ท่ีธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านกังานใหญ่ จ านวน 10 คน 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
ในการศึกษาวิจยัน้ีไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการท าวิจยั และเพ่ือให้เคร่ืองมือท่ีใชมี้ความเท่ียงตรง 

(validity) และความน่าเช่ือถือ จึงไดท้  าการทดสอบเคร่ืองมือดงัน้ี 
1. การทดสอบความตรงเชิงเ น้ือหา (Content validity) ผูว้ิจัยน าแบบสอบถามไปให้ผูเ้ ช่ียวชาญและ

ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถหรือมีความเช่ียวชาญดา้นการยอมรับเทคโนโลยีในระบบประมูลทรัพยสิ์นรอ
การขาย (NPA) ออนไลน์ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือขอค าปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและความเหมาะสม
ของภาษาท่ีใช ้

2. การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปท าการทดลองใช ้(Try  out) กบัลูกคา้
ท่ีมาใชบ้ริการธนาคาร จ านวน 30 คน จากนั้นน าแบบสอบถามมาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’ coefficient alpha) น ามาวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยรวมท่ีไดคื้อ 0.821
แสดงว่าแบบสอบถามท่ีใชใ้นการทดสอบมีความน่าเช่ือถือ (Nunnally, 1978) จากนั้นจึงน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูล
ขอ้มูลในประชากรท่ีศึกษา 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) มาใชอ้ธิบายขอ้มูลความสัมพนัธ์

เบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
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1. ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม คือ ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์และข้อมูลทัว่ไป ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ การใช้งาน
อินเตอร์เน็ต และประเภททรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ท่ีสนใจจะซ้ือ เพ่ือแสดงสัดส่วนของผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละเร่ือง 

2. ค่าเฉล่ีย (Mean) ใช้วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 ระดับความเห็นดว้ย ของปัจจัยดา้นการ
ยอมรับเทคโนโลย ีประกอบดว้ย การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness: PU) ความง่ายในการใชง้าน (Perceived 
Ease of Use: PEU) ทศันคติท่ีมีต่อการใช ้ (Attitude toward Using: ATU) ความตั้งใจท่ีจะใช ้ (Intention to Use: INU) 
การน ามาใช้งานจริง (Actual Use: ACU) โดยน าคะแนนเฉล่ียส่วนต่าง ๆ มาสรุปให้เห็นถึงความส าคัญท่ีเป็น
ปัจจยัพ้ืนฐานของความตั้งใจใชร้ะบบประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ออนไลน์ ในแต่ละดา้นของปัจจยัอยู่ในระดบัใด 

 

การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ 
ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มลูกคา้รายยอ่ยท่ีเขา้มาติดต่อขอซ้ือหรือประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย 

(NPA) ท่ีธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านกังานใหญ่ จ านวน 10 คน มาถอดขอ้มูลโดยการเอาค าตอบของผูถู้กสัมภาษณ์ 
มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการจดักลุ่มขอ้มูล (coding) เพ่ือหาประเด็น (theme) หรือประเภท (category) เดียวกนั 
เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูล และพิจารณาจนเห็นคุณลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงของขอ้มูลท่ีสามารถน ามาจดักลุ่ม
เดียวกนั หรือแยกกลุ่มออกจากกนัได ้และเห็นความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหว่างกลุ่มท่ีเป็นสาเหตุของแต่ละปัจจัย ซ่ึง
แบ่งเป็น 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นยอมรับเทคโนโลยแีละปัจจยัดา้นคุณลกัษณะการยอมรับนวตักรรม เพ่ือวิเคราะห์หา
ปัจจยัท่ีแทจ้ริงต่อของความตั้งใจใชร้ะบบประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ออนไลน์ ซ่ึงเหตุผลท่ีน าวิธีเชิงคุณภาพ
ใชร้วมกบัเชิงปริมาณ เน่ืองจากผูว้ิจยัตอ้งการขอ้มูลเชิงลึกเพ่ือทราบถึงปัจจยัท่ีแทจ้ริงในการน าไปพฒันาปรับปรุง
ระบบประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ออนไลน์ โดยขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ี
รวบรวมมาท าการ coding หรือจดักลุ่มเป็นประเภทขั้นแรก (First-order category) เท่านั้น ซ่ึงแสดงขั้นตอน ดงัน้ี 

 
 

รูปท่ี 1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (ดร.พนิตา สุรชยักุลวฒันา) 
 

4. ผลการวจิัย 
การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชร้ะบบประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ออนไลน์ของลูกคา้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์กบัผูใ้ช้บริการธนาคาร จ านวน 200 ชุด และไดรั้บแบบสอบถามท่ีตอบค าถามครบถ้วน
สมบูรณ์ทั้งส้ิน 185 ชุด และน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจยัมีดงัน้ี 

ผลการศึกษาจากการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม   
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 

51 และเพศหญิง จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 49 มีอายุอยู่ระหว่าง 25 - 34  ปี มีจ  านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 29 
สถานภาพสมรส จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 36 
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โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 37 รายโดยเฉล่ียอูยร่ะหว่าง 15,001 – 
25,000 บาท มีจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 29  ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เขา้ใชง้านอินเตอร์เน็ต ( Internet) 
โดยเฉล่ียวนัละ 4 – 6 ชัว่โมง จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 37 และเขา้ใชง้านอินเตอร์เน็ต (Internet) ในช่วงเวลา 20.00 
– 24.00 น. จ  านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 41 กิจกรรมการใชง้านอินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่ใชง้านอินเตอร์เน็ตเพ่ืออ่าน
ขอ้มูลข่าวสาร จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 29 และประเภทซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) พบว่า ส่วนใหญ่ลูกคา้
สนใจท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ประเภทบา้นเด่ียว จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 45 

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี โดยรวม พบว่า ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความคิดเห็นในการ
ยอมรับเทคโนโลยอียูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ เก่ียวกบั
ระบบประมูลทรัพย ์NPA ออนไลน์ท าให้ไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทางเขา้มาติดต่อท่ีธนาคาร สามารถเขา้ร่วมประมูล
ไดทุ้กท่ีทุกเวลา และมีช่องทางในการเขา้ถึงการประมูลท่ีหลากหลายไดม้ากท่ีสุด ดา้นความง่ายในการใชง้าน พบว่า 
ระบบประมูลทรัพย ์NPA ออนไลน์ท าให้สามารถคน้หาขอ้มูลทรัพยท่ี์ตอ้งการไดง่้าย โดยผูใ้ชบ้ริการมีการระดบัการ
รับรู้มากท่ีสุด ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใช ้พบว่า การเลือกใชร้ะบบประมูลทรัพย ์NPA ออนไลน์ท าให้สามารถเขา้ไป
ประมูลไดต้ลอดเวลาอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.19 ซ่ึงความตั้งใจท่ีจะใชเ้ก่ียวกบัการแนะน าคนอ่ืนๆ ให้
ใชง้านระบบประมูลทรัพย ์NPA ออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.08 และดา้นการน ามาใชง้านจริง 
พบว่า การน ามาใชง้านจริง รู้สึกถึงความรวดเร็วในการใชง้านระบบประมูลทรัพย ์NPA ออนไลน์ อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23) 

 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นการ
ยอมรับเทคโนโลยขีองลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี Mean SD 
ระดับความ
คิดเห็น 

การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness: PU) 4.23 0.78 มากที่สุด 

 
1 ) ระบบประมูลทรัพย์ NPA ออนไลน์ช่วยพฒันาปรับปรุงวิธีการประมูล

ของท่านให้ทนัสมยัยิ่งขึ้น 
4.12 0.85 มาก 

 2 ) ระบบประมูลทรัพย ์NPA ออนไลน์ลกัษณะที่ทนัสมยั 4.06 0.84 มาก 

 3 ) ระบบประมูลทรัพย ์NPA ออนไลน์ท าให้ท่านไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดิน
ทางเขา้มาติดต่อที่ธนาคาร 4.31 0.74 มากที่สุด 

 4 ) ระบบประมูลทรัพย ์NPA ออนไลน์ประมูลไดทุ้กที่ทุกเวลา 4.26 0.75 มากที่สุด 

 
5 ) ท่านสามารถคน้หาการประมูลทรัพย ์NPA ออนไลน์ ผา่นระบบออนไลน์

ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 4.34 0.80 มากที่สุด 

 
6 ) ระบบประมูลทรัพย ์NPA ออนไลน์ท าให้ท่านมีช่องทางในการเขา้ถึงการ

ประมูลที่หลากหลายได ้ 4.27 0.73 มากที่สุด 

ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use: PEU) 4.14 0.74 มาก 

 
7 ) ระบบประมูลทรัพย ์NPA ออนไลน์มีการจดัหมวดหมู่ของประเภททรัพย์

ให้ง่ายต่อการสืบคน้ 
4.14 0.81 มาก 

 8 ) ระบบประมูลทรัพย ์NPA ออนไลน์ท าให้ท่านสามารถคน้หาขอ้มูลทรัพย์
ที่ตอ้งการไดง้่าย 

4.26 0.71 มากที่สุด 

 9 ) ระบบประมูลทรัพย ์NPA ออนไลน์ประมูลซ้ือทรัพยง์่ายขึ้น 4.09 0.76 มาก 

 10 ) ท่านสามารถคน้หาหมวดหมู่ของประเภททรัพยท์ี่ตรงกบัความสนใจของ
ท่านในระยะเวลาอนัส้ัน 4.15 0.72 มาก 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นการ
ยอมรับเทคโนโลยขีองลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ต่อ)  

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี Mean SD 
ระดับความ
คิดเห็น 

 11 ) ระบบประมูลทรัพย ์NPA ออนไลน์มีขั้นตอนการประมูลใชเ้วลาไม่นาน 4.02 0.74 มาก 

 12 ) ระบบประมูลทรัพย ์NPA ออนไลน์ช่วยพฒันาประสิทธิภาพการประมูล
ของท่านให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 4.15 0.74 มาก 

 13 ) ท่านคิดว่าระบบประมูลทรัพย์ NPA ออนไลน์ท าให้ท่านมีศกัยภาพใน
การประมูลรวดเร็วยิ่งขึ้น 

4.16 0.73 มาก 

ทัศนคติที่มีต่อการใช้ (Attitude toward Using: ATU) 3.96 0.85 มาก 
 14 ) ท่านรู้สึกเพลินในการใชง้านระบบประมูลทรัพย์NPAออนไลน์ 3.89 0.82 มาก 

 15 ) ท่านรู้สึกชอบที่จะใช้งานระบบประมูลทรัพย์ NPA ออนไลน์อย่าง
ต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 

3.89 0.78 มาก 

 16 ) การเลือกใชร้ะบบประมูลทรัพย ์NPA ออนไลน์ท าให้ท่านสามารถเขา้ไป
ประมูลไดต้ลอดเวลา 

4.19 0.71 มาก 

 
17 ) การใชร้ะบบประมูลทรัพย ์NPA ออนไลน์ท าให้ท่านไม่ไดก้ลิ่นน ้ ายาเคมี

หรือหมึกพิมพบ์นกระดาษ 4.04 0.95 มาก 

 
18 ) การใชร้ะบบประมูลทรัพย ์NPA ออนไลน์ท าให้ท่านรู้สึกโปร่งใสในการ

ประมูลทรัพย ์ 3.81 0.98 มาก 

ความต้ังใจที่จะใช้ (Intention to Use: INU) 3.96 0.83 มาก 

 
19 ) ท่านตั้ งใจที่จะใช้งานระบบประมูลทรัพย์ NPA ออนไลน์ต่อไปอย่าง

สม ่าเสมอ 3.77 0.85 มาก 

 20 ) ท่านจะเลือกใชร้ะบบประมูลทรัพย์ NPA ออนไลน์เป็นอนัดบัแรก เม่ือ
ตอ้งการประมูลซ้ือทรัพยจ์ากธนาคาร 

4.03 0.86 มาก 

 21 ) ท่านตั้ งใจที่จะแนะน าคนอื่นๆ  ให้ใช้งานระบบประมูลทรัพย์ NPA 
ออนไลน์ 

4.08 0.77 มาก 

การน ามาใช้งานจริง (Actual Use: ACU) 4.21 0.75 มากที่สุด 

 
22 ) ท่านรู้สึกถึงความสะดวกสบายในการใชง้านระบบประมูลทรัพย์ NPA 

ออนไลน์ 4.20 0.74 มาก 

 
23 ) ท่านรู้สึกถึงความรวดเร็วในการใช้งานระบบประมูลทรัพย์  NPA 

ออนไลน์ 4.23 0.76 มากที่สุด 

รวมปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 4.11 0.16 มาก 

 
ผลการวเิคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า การสัมภาษณ์เชิงลึกถามความคิดเห็นในเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) 

ท่ีส่งผลต่อความตั้งใชร้ะบบประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ออนไลน์นั้น เม่ือเปรียบเทียบกบัการสัมภาษณ์เชิงลึก
กบักลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างกนั โดยพบว่ามีสาเหตุท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ิมเติมในกลุ่มตวัอยา่ง 10 คน เม่ือ
น ามาวิเคราะห์สาเหตุและผล มีดงัน้ีดงัต่อไปน้ี  

1) ทศันคติในการใชง้าน : ลูกคา้มีความวิตกกงัวลเก่ียวความโปร่งใสในการประมูล ขอ้มูลในระบบอาจมี
ความคลาดเคล่ือน ความปลอดภยัของขอ้มูล สภาพทรัพยใ์นระบบไม่เหมือนสภาพจริง และการบุกรุกของเจา้ของ
ทรัพยเ์ดิม ปัญหาเหล่าน้ีท าให้เกิดทศันคติในการใชง้านท่ีไม่ดี จนกลายเป็นสาเหตุหลกัท่ีส่งให้เกิดการไม่ใชง้านระบบ
ประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ออนไลน์ 
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2) การใชง้านจริง : ลูกคา้มีความตั้งใจอยากใชง้าน แต่ยงัขาดฟังก์ชนัหรือขอ้มูลต่างๆท่ีจะตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ซ่ึงลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้แก่ ระบบควรมีการแจ้งเตือ นข้อมูลข่าวสารหรือ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารให้เป็นปัจจุบนั มีโปรโมชัน่ต่างๆท่ีเก่ียวกบัการประมูลของธนาคาร ตลอดจนเพ่ิมฟังก์ชัน่ท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น การก าหนดงบประมาณในการซ่อมแซมทรัพยสิ์น (Renovate) การแบ่งกลุ่ม/ประเภทระหว่าบุคคลท่ีซ้ือ
เป็นล็อตเพ่ือน าไปลงทุนกบับุคคลรายยอ่ยท่ีซ้ือไปอยูอ่าศยัเอง  ขอ้มูลเก่ียวกบัค่าส่วนกลางในการโอนทรัพยสิ์น และ
การพฒันาระบบประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ออนไลน์น้ีให้เป็น application หลกัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
ตารางท่ี 3 สรุปความตั้งใชง้านระบบประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ออนไลน์ท่ีไดผ้ลจากแบบสัมภาษณ์ 

Theme 
สาเหตุหลกั 
(รหัสช้ันสอง) 

สาเหตุย่อย 
(รหัสช้ันแรก) 

ตวัอย่างประโยคทีพู่ด (อ้างองิ) 

การรับรู้ว่ามี
ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสะดวกสบาย 
 

ไม่ตอ้งเดินทาง 
(6 จาก 10 คน) 

พ่ีจะไดไ้ม่ตอ้งเดินทางมาท่ีธนาคารบ่อยคร้ังนะคะ 
เพราะบางคร้ังก็ไม่ค่อยว่างสักเท่าไร 

ไม่ตอ้งล าบากใน
การเดินทาง 
(6 จาก 10 คน) 

ไม่มีรถส่วนตวัท าใหเ้ดินทางมาล าบากมากค่ะ กว่าจะ
มาถึงธนาคารตอ้งนัง่รถเมล ์ต่อรถไฟฟ้า และตอ้งนัง่
มอเตอร์ไซตรั์บจา้งมาอีก หลายต่อมาก รถก็ติดมาก 
แต่ถา้มีระบบน้ีมาใหใ้ชจ้ะไดไ้ม่ล าบากในการ
เดินทาง 

ท าไดทุ้กท่ีทุกเวลา 
(4 จาก 10 คน) 

ถา้มีระบบน้ีจะช่วยใหก้ารใชชี้วิตง่ายขึ้นมาก เพราะ
จะท าใหเ้ราสามารถติดต่อขอซ้ือทรัพยห์รือประมูล
ทรัพยธ์นาคารไดทุ้กท่ีทุกเวลา 

ค่าใชจ่้าย ลดค่าใชจ่้ายในการ
เดินทาง 
(6 จาก 10 คน) 

ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาติดต่อท่ีธนาคาร
ในขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็น แลว้เราอาจจะมาธนาคารเท่าท่ี
จ าเป็นค่ะ 

ช่องทางท่ี
หลากหลาย 
 

มีช่องทางใหเ้ลือก 
(4 จาก 10 คน) 

ปกติก็ตอ้งรอธนาคารจดังานประมูลซ่ึงนานๆจะจดั
สักที อีกอยา่งนะค่ะพี่ก็เป็นคนที่ไม่อยากไปเจอคน
เยอะๆหรือแออดัดว้ย ถา้มีระบบน้ี ก็จะเป็นอีก
ช่องทางหน่ึงใหเ้ลือกใชไ้ด ้

มีช่องทางท่ีช่วยอ านวย
ความสะดวก 
(4 จาก 10 คน) 

คิดว่าระบบน้ีเหมาะกบัเป็นช่องทางในการใหบ้ริการใน
ยคุที่สังคมเตม็ไปดว้ยเทคโลโลยที า 
ใหมี้ช่องทางท่ีช่วยอ านวยความสะดวกไดม้าก 

ประหยดั 
เวลา 
 

ประหยดัเวลา 
(4 จาก 10 คน) 

ท าใหป้ระหยดัเวลาเดินทางในการติดต่อขอประมูล
ซ้ือทรัพยไ์ดม้ากเลยนะค่ะ  

ไม่ตอ้งรอคิว 
(3 จาก 10 คน) 

ไม่ชอบรอคิวในการมาติดต่อธนาคารและระบบน้ีท า
ใหไ้ม่ตอ้งรอคิวในการติดต่อธนาคาร 
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ตารางท่ี 3 สรุปความตั้งใชง้านระบบประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ออนไลน์ท่ีไดผ้ลจากแบบสัมภาษณ์ (ต่อ) 

Theme 
สาเหตุหลกั 
(รหัสช้ันสอง) 

สาเหตุย่อย 
(รหัสช้ันแรก) 

ตวัอย่างประโยคทีพู่ด (อ้างองิ) 

การรับรู้ว่าใช้ 
งานง่าย 

ใชง้านง่าย  
ไม่ยุง่ยาก 

ใชง้านง่าย 
(5 จาก 10 คน) 

ดูแลว้ระบบประมูลทรัพย ์NPA ออนไลน์น้ีก็ไม่ไดใ้ช้
งานยุง่ยากอะไรมากจนเกินไปค่ะ 

ระบบไม่ซบัซอ้น 
(5 จาก 10 คน) 

เน่ืองจากในปัจจุบนัก็มีระบบหรือ App ออกมาใหใ้ช้
บริการเยอะ และดูจากระบบน้ีก็มีรูปแบบฟังกช์ัน่
เหมือนระบบทัว่ไป ทั้งปุ่มกด หรือหนา้จอดูแลว้ก็ใช้
งานไม่ซบัซอ้นค่ะ 

เรียนรู้ถึงการใชง้าน
ไดด้ว้ยตนเอง 
(3 จาก 10 คน) 

ดูแลว้เน้ือหาในระบบส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาไทยและ
สามารถเขา้ใจและเรียนรู้ถึงการใชง้านเองไดไ้ม่ยาก 

การเขา้ถึงระบบ ดูขอ้มูลทรัพยไ์ด้
ตลอดเวลา 
(3 จาก 10 คน) 

ระบบน้ีจะท าใหเ้ขา้ไปดูรายการทรัพยห์รือขอ้มูล
ต่างๆเก่ียวกบัทรัพยท่ี์สนใจไดต้ลอดเวลาเลยค่ะ 

ทศันคตทิีม่ต่ีอ 
การใช้ 

ความปลอดภยั 
 

ขอ้มูลไม่เป็น
ความลบั  
(5 จาก 10 คน) 

พี่กลวัขอ้มูลไม่เป็นความลบั ผูอ่ื้นสามารถดูได  ้รู้สึก
ไม่ปลอดภยัค่ะ 

การบุกรุกของ
เจา้ของทรัพย ์
(3 จาก 10 คน) 

พี่กลวัว่าพอเราประมูลทรัพยไ์ดแ้ลว้ พอจะไปดูสภาพ
ทรัพยจ์ริง ปรากฎว่าเจา้ของทรัพยเ์ดิมยงัไม่ยา้ยออก 

ความโปร่งใส ความไม่โปร่งใส
การประมูล 
(7 จาก 10 คน) 

กลวัว่าจะไม่โปร่งใสในการประมูลทรัพย ์กลวัมีการ
ป่ันราคาในระบบใหสู้งขึ้นจากบุคคลท่ีไม่ไดต้อ้งการ
หรือสนใจในทรัพย ์NPA นั้นจริงๆ 

การใช้งานจริง 
 
 
 
 

สิทธิประโยชน์ใน
ระบบ 
 

การอปัเดตขอ้มูล 
(5 จาก 10 คน) 

อยากใหข้อ้มูลมีการ Update ใหเ้ป็นปัจจุบนัครบถว้น
มากท่ีสุด มีโปรโมชัน่ในการมูลทรัพย ์

ระบบมีการแจง้
เตือน 
(5 จาก 10 คน) 

อยากใหร้ะบบมีการแจง้เตือนเก่ียวกบัรายการ 
ทรัพยท่ี์จะเปิดประมูลล่วงหนา้เพื่อจะไดมี้ระยะ 
เวลาในการพิจารณาศึกษาหาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ 

 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกถามความคิดเห็นในเร่ืองของความตั้งใจใชง้านระบบประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย 

(NPA) ออนไลน์ ในกลุ่มตวัอยา่ง 10 คน ผูว้ิจยัท  าการวิเคราะห์องค์ประกอบในการหาจ านวนขององค์ประกอบท่ีเกิด
จากขอ้ค าถามต่างๆ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและก าหนดค่าเพ่ือค านวณหาค่าน ้ าหนกัของขอ้ค าถามแต่ละองคป์ระกอบ 
โดยให้มีค่าเท่ากบั 1 เป็นค่าต ่าท่ีสุดในการควบคุมจ านวนองค์ประกอบ เพ่ือท าให้ขอ้ค าถามบางตวัเป็นสมาชิกหลาย
องคป์ระกอบกลายเป็นสมาชิกขององค์ประกอบใดองค์ประกอบหน่ึงอยา่งเด่นชดั เป็นการแยกว่าขอ้ค าถามใดควรจะ
อยู่ในองค์ประกอบใด ผลลพัธ์ คือ หลงัจากผูว้ิจยัไดพิ้จารณาค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบของขอ้ค าถามต่างๆ ว่ามีค่ามาก
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ท่ีสุดอยูท่ี่องคป์ระกอบใดก็จะจดัให้อยู่ในองค์ประกอบนั้น เพ่ือแสดงว่าตวัแปรนั้นผลลพัธ์ของการวดัความเท่ียงตรง
ในตวัแปรต่างๆ ตามการให้ค่าน ้ าหนักของขอ้ค าถามของเชิงบวกและเชิงลบจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า สาเหตุ
หลกั คือ การรับรู้ว่ามีประโยชน์ การรับรู้ว่าใชง้านง่าย ทศันคติท่ีมีต่อการใช ้และการใชง้านจริง เม่ือน ามาวิเคราะห์
สาเหตุและผลโดยการใช้แผนผงัก้างปลา พบว่าปัญหาความตั้ งใช้งานระบบประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) 
ออนไลน์ นั้นมีสาเหตุจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ดงัรูปท่ี 2 

 

 
 

รูปท่ี 2 แสดงแผนผงัสาเหตุและผลจากแบบสัมภาษณ์ 
 

แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหา (Alternative Solution) 
จากปัญหาท่ีส่งผลต่อความตั้งใชร้ะบบประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ออนไลน์ การแกปั้ญหาไดส้าเหตุ

ของปัญหาส่วนใหญ่จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ 
1) Change Mindset สาเหตุคือ เกิดจากความถูกตอ้งของระบบและความปลอดภยัของขอ้มูล 
ทางเลือกท่ี 1  คือ การอธิบายและท าความเขา้ใจให้กบัลูกคา้รับทราบเก่ียวกบัความปลอดภยั ความน่าเช่ือถือ

ในการท ารายการทางระบบประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ออนไลน์ ให้มีความน่าเช่ือถือยิง่ข้ึน โดยการช้ีแจงให้
ลูกคา้ทราบว่าระบบงานดงักล่าวผา่นการทดสอบในกระบวนการต่างๆในส่ิงท่ีลูกคา้มีขอ้กงัวลอยู่ก่อนท่ีจะออกมาให้
ใชบ้ริการอยูแ่ลว้ 

2) Information สาเหตุ คือ การไม่ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบุกรุกหรือขอ้มูลค่าใชจ่้ายท่ีลูกคา้ตอ้งรับภาระ 
ทางเลือกท่ี 2  คือ การระบุรายละเอียดขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) แต่ละรายการไวใ้น

ระบบประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ออนไลน์ อยา่งละเอียด เช่น ขอ้มูลกรณีทรัพยมี์ผูบุ้กรุก หรือค่าใชจ่้ายต่างๆ
ท่ีลูกคา้ตอ้งรับภาระในรายการทรัพยท่ี์ลูกคา้ตอ้งการหรือสนใจ เพ่ือให้ลูกคา้ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจใน
การเลือกซ้ือทรัพยห์รือเขา้ร่วมประมูลทรัพยใ์นรายการนั้นได ้
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3) Better Progress สาเหตุคือ ความโปร่งใสเก่ียวกบัการป่ันราคาในระบบให้สูงข้ึนจากบุคคลท่ีไม่ไดต้อ้งการ
หรือสนใจในทรัพย ์NPA นั้นจริงๆ 

ทางเลือกท่ี 3 คือ การพฒันาระบบประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ออนไลน์ให้มีการพิสูจน์ตวัตนลูกคา้
ในขั้นตอนลงทะเบียนดว้ยการท า Electronic Know Your Customer (e-KYC) ซ่ึงเป็นการน าอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน
ขั้นตอนการแสดงตน/ระบุตวัตน (Identification) และการตรวจสอบขอ้มูลการแสดงตน (Verification) ก่อนเขา้ใชง้าน 
รวมถึงมีการผูกบญัชีเงินฝากเพ่ือหักเงินวางประกนัในการเข้าประมูลทรัพยใ์นการแต่ละรายการตามเง่ือนไขการ
ประมูลทรัพยข์องธนาคารซ่ึงหากท่ีเขา้ผูป้ระมูลทรัพยไ์ดช้นะการประมูลทรัพยน์ั้นและท าการยนืยนัหรือยกเลิกระบบ
ก็จะยดึเงินวางประกนัทั้งจ  านวน โดยท่ีการหักเงินในทุกคร้ังระบบจะมีใบเสร็จในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จดัส่งให้เพ่ือ
ใชเ้ป็นหลกัฐาน ซ่ึงหากระบบมีกระบวนการท างานรูปแบบดงักล่าวจะช่วยให้ผูท่ี้จะเขา้มาประมูลทรัพยใ์นแต่ละ
รายการตอ้งท าการศึกษาขอ้มูลก่อนท่ีจะเขา้ประมูลเพ่ือลดการเขา้ร่วมประมูลจากบุคคลท่ีไม่ไดต้อ้งการหรือสนใจใน
ทรัพย ์NPA นั้นจริงๆ และระบบจะมีการแสดงประวติัการเสนอราคาประมูลของลูกคา้แต่ละรายท่ีเขา้ประมูลทรัพย์
นัน่ เพ่ือให้โปร่งใสมากท่ีสุด 
 

5. การอภปิรายผล 
1. ดา้นการรับรู้ว่ามีประโยชน์ กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีการยอมรับ

เทคโนโลยี และเล็งเห็นถึงข้อดีและประโยชน์ของระบบประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ออนไลน์ของลูกคา้
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เน่ืองจากมีสะดวกสบาย ประหยดัเวลา มีช่องทางท่ีหลากหลาย ลดขั้นตอนในการติดต่อท่ี
ยุง่ยาก สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ บุษรา ประกอกธรรม (2552) ซ่ึงไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลตอการยอมรับเครือข่าย
สังคมออนไลน์ของนกัศึกษาและความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิผลต่อการยอมรับเครือข่ายสังคมออนไลน์
ของนกัศึกษา โดยใชแ้บบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี (TAM) ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน การ
รับรู้ประโยชน์และอิทธิผลของสังคม มีอิทธิผลต่อทศันคติท่ีมีต่อการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมทั้งทศันคติท่ีมีต่อ
การใชเ้คร่ือข่ายสังคมออนไลน์ มีอิทธิผลต่อความตั้งใจใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ 

2. ดา้นการรับรู้ว่าใชง้านง่าย กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัมาก แสดงให้เห็นถึงการยอมรับเทคโนโลย ี รับรู้
ถึงการใชง้านของระบบประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ออนไลน์ของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีง่ายไม่
ยุง่ยาก ไม่ซบัซอ้น ง่ายในการคน้หาทรัพยสิ์นและสามารถเรียนรู้ถึงการใชง้านไดด้ว้ยตนเอง เน่ืองจากระบบส่วนใหญ่
เป็นภาษาไทยและเขา้ใจง่าย สามารถดูขอ้มูลทรัพยสิ์นไดอ้ยา่งรวดเร็วและไดต้ลอดเวลา สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
พรชนก พลบูลย ์(2560) ไดศึ้กษาเร่ือง การยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลย ีการใชเ้ทคโนโลยแีละพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย ์(PROMPTPAY) ของ
รัฐบาลไทย ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน แรงจูงใจดา้นอารมณ์ อิทธิผลทางสังคม การรับรู้ถึง
ประโยชน์ ส่ิงอ  านวยความสะดวกในการใชง้าน ส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินผา่นระบบพร้อมเพย ์(PROMPTPAY) ของรัฐบาลไทย 

3. ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใช ้กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัมาก แสดงให้เห็นถึงการยอมรับเทคโนโลย ีการ
ให้ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ขอ้คิดเห็น ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ และความรู้สึกชอบระบบท่ีทนัสมยั สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของบุษรา ประกอกธรรม (2552) ซ่ึงไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลตอการยอมรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนกัศึกษาและ
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิผลต่อการยอมรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา โดยใชแ้บบจ าลอง
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การยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน การรับรู้ประโยชน์และอิทธิผลของ
สังคม มีอิทธิผลต่อทศันคติท่ีมีต่อการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมทั้งทศันคติท่ีมีต่อการใชเ้คร่ือข่ายสังคมออนไลน์ 
มีอิทธิผลต่อความตั้งใจใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ 

4. ดา้นการใชง้านจริง กลุ่มตัวอย่างเห็นดว้ยในระดบัมาก แสดงให้เห็นถึงการยอมรับเทคโนโลยี เน่ืองจาก
ระบบใชง้านง่าย เขา้ถึงระบบ สามารถติดตามขอ้มูลข่าวสารผ่านทางระบบไดต้ลอดเวลา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
พรชนก พลบูลย ์(2560) ไดศึ้กษาเร่ือง การยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลย ีการใชเ้ทคโนโลยแีละพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย ์(PROMPTPAY) ของ
รัฐบาลไทย ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน แรงจูงใจดา้นอารมณ์ อิทธิผลทางสังคม การรับรู้ถึง
ประโยชน์ ส่ิงอ  านวยความสะดวกในการใชง้าน ส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินผา่นระบบพร้อมเพย ์(PROMPTPAY) ของรัฐบาลไทย 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวจิัยคร้ังนี ้
ปัญหาท่ีส่งผลต่อความตั้งใชร้ะบบประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ออนไลน์ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

คือ ทศันคติในการใชง้านของลูกค้าท่ีกงัวลดา้นความโปร่งใสและความน่าเช่ือถือในการใชง้านระบบการประมูล
ทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ออนไลน์ ดงันน้ธนาคารควรมีการอธิบายและท าความเขา้ใจให้กบัลูกคา้รับทราบเก่ียวกบั
ความปลอดภยั ความน่าเช่ือถือในการท ารายการทางระบบประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ออนไลน์ ให้มีความ
น่าเช่ือถือยิง่ข้ึน โดยการช้ีแจงให้ลูกคา้ทราบว่าระบบงานดงักล่าวผา่นการทดสอบในกระบวนการต่างๆในส่ิงท่ีลูกคา้มี
ขอ้กงัวลอยู่ก่อนท่ีจะออกมาให้ใช้บริการอยู่แลว้ รวมถึงระบุรายละเอียดขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์นรอการขาย 
(NPA) แต่ละรายการไวใ้นระบบประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ออนไลน์ อยา่งละเอียด เช่น ขอ้มูลกรณีทรัพยมี์ผู ้
บุกรุก หรือค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีลูกคา้ตอ้งรับภาระในรายการทรัพยท่ี์ลูกคา้ตอ้งการหรือสนใจ เพ่ือให้ลูกคา้ใชเ้ป็นขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจในการเลือกซ้ือทรัพยห์รือเขา้ร่วมประมูลทรัพยใ์นรายการนั้นได ้

ดา้นความโปร่งใสเก่ียวกับการป่ันราคาในระบบให้สูงข้ึนจากบุคคลท่ีไม่ได้ตอ้งการหรือสนใจในทรัพย ์
NPA นั้นจริงๆ ดงันั้นธนาคารตอ้งมีการพฒันาระบบประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ออนไลน์ให้มีการพิสูจน์
ตวัตนลูกคา้ในขั้นตอนลงทะเบียนดว้ยการท า Electronic Know Your Customer (e-KYC) ซ่ึงเป็นการน าอิเล็กทรอนิกส์
มาใชใ้นขั้นตอนการแสดงตน/ระบุตวัตน (Identification) และการตรวจสอบขอ้มูลการแสดงตน (Verification) ก่อน
เขา้ใชง้าน จะช่วยให้ผูท่ี้จะเขา้มาประมูลทรัพยใ์นแต่ละรายการตอ้งท าการศึกษาขอ้มูลก่อนท่ีจะเขา้ประมูลเพ่ือลดการ
เขา้ร่วมประมูลจากบุคคลท่ีไม่ไดต้อ้งการหรือสนใจในทรัพย ์ NPA นั้นจริงๆ และระบบจะมีการแสดงประวติัการ
เสนอราคาประมูลของลูกคา้แต่ละรายท่ีเขา้ประมูลทรัพยน์ั่น เพ่ือให้โปร่งใสมากท่ีสุด ท่ีส าคญัหากธนาคารอาคาร
สงเคราะห์น าระบบประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ออนไลน์น้ีไปพฒันาต่อเพ่ือใชง้านในอนาคต ควรตระหนกั
และให้ขอ้มูลกบัลูกคา้เก่ียวกบัความโปร่งใสในการประมูลทรัพย ์ความคลาดเคล่ือนของขอ้มูล ความปลอดภยัของ
ข้อมูลลูกค้า ความปลอดภัยจากการบุกรุกของเจ้าของทรัพย์เดิม พัฒนาหรือเพ่ิมฟังก์ชันเก่ียวกับการก าหนด
งบประมาณในการซ่อมแซมทรัพยสิ์น (Renovate) การแบ่งกลุ่ม/ประเภทระหว่าบุคคลท่ีซ้ือเป็นล็อตเพ่ือน าไปลงทุน
กบับุคคลรายย่อยท่ีซ้ือไปอยู่อาศยัเอง ขอ้มูลเก่ียวกบัค่าส่วนกลางในการโอนทรัพยสิ์น และควรมีการพฒันาระบบ
ประมูลทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ออนไลน์น้ีให้เป็น application หลกัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. แนะน าให้ท  าการศึกษากบักลุ่มประชากร/กลุ่มตวัอย่างในสถานท่ีท่ีแตกต่างกนั เช่น ศึกษาท่ีจงัหวดัอ่ืน ๆ 

เพ่ือน ามาศึกษาว่ามีความแตกต่างจากท่ีน าเสนอในงานวิจยัฉบบัน้ีหรือไม่ ผลท่ีไดส้ามารถน ามาก าหนดกลยทุธ์ในการ
พฒันาระบบประมูลทรัพยสิ์นรอขาย (NPA) ออนไลน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่ม
ลูกคา้ในแต่ละกลุ่มได ้

2. แนะน าให้ศึกษากบัตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีท าการศึกษาอยู่น้ี เช่นประสิทธิภาพของการ
ใช้งานระบบประมูลทรัพยสิ์นรอขาย (NPA) ออนไลน์ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพ่ือให้ทรายถึงว่ามีความ
แตกต่างจานกท่ีน าเสนอในงานวิจัยฉบบัน้ีหรือไม่ และน าผลท่ีได้ไปก าหนดกลยุทธ์ในการพฒันาระบบประมูล
ทรัพยสิ์นรอขาย (NPA) ออนไลน์ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ในแต่ละกลุ่มได ้

3. แนะน าให้ใชส้ถิติแบบการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) มาวิเคราะห์เพ่ิอจะได้ผล
การศึกษาท่ีแตกต่างและมีความน่าเช่ือถือ 
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ปัจจยักลุ่มอา้งอิงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านโรมสปอร์ต บนเพจเฟสบุ๊ค ประชากร คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือ
สินคา้ร้านโรมสปอร์ต บนเพจเฟสบุค๊ ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนโดยใชสู้ตรไม่ทราบจ านวนประชากรจึง
ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานไดแ้ก่ t-Test, One Way Anova (F-test)  
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ  

ผลการวิจยัพบว่า (1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, สถานภาพ, อาชีพ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านโรมสปอร์ต บนเพจเฟสบุค๊ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 (2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการและดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ร้านโรมสปอร์ต บนเพจเฟสบุค๊อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบว่าดา้นท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ดา้นกระบวนการ  และนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นส่งเสริมการตลาด และมีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 1.60 (3) ปัจจยักลุ่ม
อา้งอิง ไดแ้ก่ เพ่ือนร่วมงานมีอิทธิพลต่อการซ้ืออุปกรณ์กีฬา , ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อการซ้ืออุปกรณ์กีฬา , 
พนกังานขาย มีอิทธิพลต่อการซ้ืออุปกรณ์กีฬา , สมาชิกในครอบครัว ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านโรมสปอร์ต 
บนเพจเฟสบุ๊คอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบว่าดา้นท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สมาชิกในครอบครัวมี
อิทธิพลต่อการซ้ืออุปกรณ์กีฬา และน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ เพ่ือนร่วมงานมีอิทธิพลต่อการซ้ืออุปกรณ์กีฬา และมีอ านาจใน
การพยากรณ์ร้อยละ 50.40 
ค าส าคญั:  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ,ปัจจยักลุ่มอา้งอิง,การตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
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ABSTRACT 
This Independent study is objective for (1) To study the demaphic , service marketing mix factors that affect 

the decision to buy Football equipment Of Rome Sport shop on Facebook page And Reference Groups the decision to 
buy Football equipment Of Rome Sport shop on Facebook page The target population used in this study was the 
consumer who had bought souvenirs (consumer products) in Chachoengsao Province, which was infinite population. 
Therefore, a group sampling of 400 people was implemented. A survey was used to collect information. To analyze 
the data, the method of descriptive statistics, which included frequency, percentage, mean, standard deviation, and 
the method of inferential statistics, which was composed of T-test, One Way Anova (F-test) and multiple regression 
analysis, were conducted.  

The study found that the majority of the respondents of (1) The demographic actors include gender, age, 
education, status, occupation And average monthly income Affecting the decision to buy Rome Sport shop on 
Facebook page, had statistical power of 0.05. (2) Marketing mix factors such as process and promotion Affecting the 
decision to buy Rome Sport shop on Facebook page, had statistical power of 0.05. The most influential factors were 
process and the least influential factor was promotion. They had predictive power of 1.60%.(3) The reference group 
factors include co-workers influencing the purchase of sports equipment, internet users influencing the purchase of 
sports equipment, sales staff influencing the purchase of sports equipment, family members Affecting the decision to 
buy Rome Sport shop On Facebook page, had statistical power of 0.05. The most influential factors were family and 
the least influential factor was colleagues. They had predictive power of 50.40%. 
Keywords:   MARKETING MIX FACTORS, REFERENCE GROUP, DECISION  
 
1. บทน า 

ปัจจุบนักระแสการรักษาสุขภาพและการออกก าลงักายก าลงัไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก ท่ามกลางสภาพ
สังคมท่ีมีความเป็นเมืองมากข้ึน การออกก าลงักายท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมคือ   กีฬาฟุตบอล โดยกรความนิยมการออก
ก าลงักายยงัไดส้ร้างโอกาสทางธุรกิจให้กบัธุรกิจและจากการแข่งขนัของกีฬาประเภทต่างๆ ท่ีมีประชาชนให้ความ
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สนใจเป็นอยา่งมาก เช่น กีฬาประเภทฟุตบอล กระแสความนิยมของฟุตบอลไทยท่ีเพ่ิมข้ึน สะทอ้นให้เห็นผา่นจ านวน
ผูเ้ขา้ชมการแข่งขนัในสนาม ได้รับความนิยมในช่วงของการถ่ายทอดสดการแข่งขนัฟุตบอลทั้งการแข่งขนัระดบัทีม
ชาติและไทยลีกเพ่ิมข้ึน จากผลส ารวจของการแข่งขนัฟุตบอล พบว่า ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา ผูต้อบแบบสอบถามมีการ
รับชมการแข่งขนัฟุตบอลไทยทางทีวีเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 75.0 ขณะท่ีการรับชมเท่าเดิมคิดเป็นร้อยละ 17.4 และการ
รับชมน้อยลงคิดเป็นร้อยละ 7.6 ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีช่ืนชอบฟุตบอล ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 74.6 รับชม
การถ่ายทอดการแข่งขนัทั้งฟุตบอลลีกไทยและต่างประเทศทางทีวี โดยการแข่งขนัฟุตบอลลีกท่ีมีการรับชมผ่านทาง
ทีวี 3 อนัดบัแรก คือ การแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก (ร้อยละ 30.1) ขณะท่ีรองลงมา คือ การแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของ
องักฤษ (ร้อยละ 29.8) และการแข่งขนัฟุตบอลลาลีกาลีกของสเปน (ร้อยละ 19.6).  ณ เวลาน้ีคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า 
ความนิยมในกีฬาฟุตบอลของไทยยงัพุ่งแรงต่อเน่ือง 

ร้าน Rome sport จากแต่ก่อนเจา้ของร้านไดเ้ป็นนักฟุตบอลทีมชาติและได้ผนัตวัมาขายอุปกรณ์กีฬาและ  
ท าให้มีกลุ่มลูกคา้ประจ าเป็นจ านวนมาก  และมีการขยายฐานลูกคา้โดยใชส่ื้อออนไลน์ Facebook ท าให้สามารถได้
ลูกคา้จากทัว่ทุกท่ีและทางร้านยงัมีการอพัเดทสินคา้ต่าง ๆสินคา้รุ่นพิเศษและราคาของสินคา้เองในแบรนด ์Rome ท่ีมี
คุณภาพเทียบเท่ากบัสินคา้แบรนด์ดงัๆ อีกทั้งราคาท่ีถูกกว่าท าให้มีผูค้นสนใจจ านวนมากจากการ รีวิว ของผูใ้ชแ้ละ 
นักฟุตบอลทีมชาติท่ีได้มาโฆษณาสินคา้ตวัอย่างให้ดู ท  าให้ทางร้านเป็นแบรนด์ท่ีติดตลาดแถวเขต ดอนเมืองและ
พ้ืนท่ีต่างๆ 

จากข้อมูลขา้งต้น ร้านขายอุปกรณ์กีฬา ยงัสามารถท าการขยายฐานผลิตภัณฑ์และขยายสาขาออกไปได้
เน่ืองจากคู่แข่งในแต่ละพ้ืนท่ีมีจ  านวนนอ้ยอีกทั้งยงัเป็นร้านขนาดยอ่ม ท าให้ผูว้ิจยัน าทฤษฎีต่างๆเขา้มาประยกุต์ใชก้บั
ร้านและตวัของสินคา้ ทั้งปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ และปัจจยักลุ่มอา้งอิงเพ่ือพฒันาให้ธุรกิจสามารถพฒันา
ไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษา ลกัษณะบุคคล ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์กีฬาฟุตบอลของ ร้าน Rome สปอร์ตบนเพจ 

Facebook  
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางซ้ืออุปกรณ์กีฬาฟุตบอลของ ร้าน Rome สปอร์ตบนเพจ Facebook  
3. เพ่ือศึกษาปัจจยักลุ่มอา้งอิง ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์กีฬาฟุตบอลของ ร้าน Rome สปอร์ตบน

เพจ Facebook 
 

3. สมมตฐิานการวจิัย 
1. ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้เฉล่ียต่อเดือน ส่งผลต่อ 

การตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์กีฬาฟุตบอลของ ร้าน Rome สปอร์ตบนเพจ Facebook ท่ีแตกต่างกนั 
2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น

การส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ  ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์
กีฬาฟุตบอลของ ร้าน Rome สปอร์ตบนเพจ Facebook  

3. ปัจจยักลุ่มอา้งอิง ไดแ้ก่ กลุ่มเพ่ือน กลุ่มท่ีท างาน กลุ่มผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต ผูมี้ช่ือเสียง ผูบ้ริหาร  และพนกังาน
ขาย สมาชิกในครอบครัว ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์กีฬาฟุตบอลของ ร้าน Rome สปอร์ตบนเพจ Facebook 
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4. กรอบแนวคดิการวจิัย 
     ตวัแปรตน้ (Independent variable)               ตวัแปรตาม (Dependent variable) 

 
 
5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. ผลการวิจยัน้ีท  าให้ทราบถึงลกัษณะทางประชากรสาดของส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์กีฬาฟุตบอล
ของ ร้าน Rome สปอร์ตบนเพจ Facebook ตลอดจนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูบ้ริโภค เพ่ือผูป้ระกอบการ
จากน าขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงการให้บริการ ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพ่ือให้เกิด
ความรู้พอใจมากข้ึน  

2. ผลการวิจยัน้ีท  าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ืออุปกรณ์กีฬาฟุตบอลของ ร้าน Rome สปอร์ตบนเพจ ปรับปรุงและพฒันาการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

3. ผลการวิจยัน้ีท  าให้ทราบถึงปัจจยักลุ่มอา้งอิงท่ีมีอิทธิพลส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์กีฬาฟุตบอลของ 
ร้าน Rome สปอร์ตบนเพจ Facebook เพ่ือน ามาศึกษาและก าหนดนโยบายของทางร้านเพ่ือเพ่ิมการตดัสินใจซ้ือของ
ลูกคา้ ให้ทางร้านไปพฒันาในอนาคต  

4. ผลของการวิจยัน้ีท  าให้ทราบถึงขอ้มูลผูส้นใจศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการตัดส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
อุปกรณ์กีฬาฟุตบอลของ ร้าน Rome สปอร์ตบนเพจ Facebook สามารถน าไปเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับอา้งอิงหรือ
ท าการศึกษาเพ่ิมเติมไดใ้นอนาคต 
 
 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

- เพศ  -  ระดบัการศึกษา   

- อาย ุ  - อาชีพ       

- สถานภาพ - รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 

Belch and Belch  (2005 อา้งถึงใน อจัฉรา นพวญิญูวงศ,์ 2550) 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
- ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ   - ดา้นบุคลากร 
- ดา้นราคา     - ดา้นกระบวนการ 
- ดา้นสถานที่/ช่องทางจดัจ าหน่าย   - ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
- ดา้นส่งเสริมการตลาด 

(Stanton, William, Buskirk, Richard, Spiro และ Rosam (1991) 
 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง                                      
-  กลุ่มเพือ่น   - กลุ่มที่ท  างาน                           
- กลุ่มผูใ้ชอ้ินเตอร์เน็ต                     - ผูมี้ช่ือเสียง                              
- ผูบ้ริหารและพนักงานขาย  - สมาชิกในครอบครัว                                                     
(Lamb, Hair & McDaniel, 1992) 

การตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์กีฬา
ฟุตบอลของเพจ Facebook 
ของร้าน Rome สปอร์ต 
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6. การทบทวนวรรณกรรม 
6.1 แนวคดิและทฤษฎปัีจจยัส่วนบุคคล 
Belch and Belch (2005 อ้าง ถึงใน อัจฉรา นพวิญญูวงศ์ , 2550) ในงานวิจัยนัก ศึกษา  ตัวแปรด้าน

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ อาชีพ และรายไดโ้ดยน ามาเช่ือโยงกบัความตอ้งการพฤติกรรม การตดัสินใจ และอตัรา
การใชบ้ริการ ซ่ึงจะมีประสิทธิผลต่อการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจท่ีมีแนวโน้มท่ี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด ในความสัมพนัธ์ เชิงเหตุและผล 

6.2 แนวคดิและความหมายทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ความหมายส่วนประสมทางการตลาด ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ เคร่ืองมือหรือปัจจยัทาง

การตลาดท่ีควบคุมไดท่ี้ ธุรกิจใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
หรือเพ่ือ กระตุน้ให้กลุ่มลูกคา้เปูาหมายเกิไวแ้ตกต่างกนัดงัน้ี Stanton, William, Buskirk, Richard, Spiro และ Rosam 
(1991, p. 641) ไดใ้ห้ ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า เป็นการรวมกนัของส่วนประกอบส าคญั 4 ตวั คือ 
สินคา้ โครงสร้างราคา ระบบการกระจายสินคา้และกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ซ่ึงรวมอยู่ในโปรแกรม การตลาด 
ประกอบดว้ย 7Ps 
 6.3 แนวคดิและความหมายทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยกลุ่มอ้างองิ 

ประเภทของกลุ่มอา้งอิง (Lamb, Hair & McDaniel, 1992) กล่าวว่า กลุ่มอา้งอิงสามารถ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 
กลุ่มใหญ่คือ  

1. กลุ่มอ้างอิงโดยตรง (Direct Reference Groups) ได้แก่ กลุ่มบุคคลซ่ึงบุคคลหน่ึง เก่ียวข้องเป็นสมาชิก
โดยตรงในลักษณะเผชิญหน้ากัน (Face-to-Face Membership) อันเป็นการ สัมผสักับบุคคลเหล่าน้ีโดยตรงอย่าง
ใกลชิ้ด ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มเหล่าน้ี สามารถแบ่งยอ่ยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

1.1 กลุ่มสมาชิกปฐมภูมิ  
1.2 กลุ่มสมาชิกทุติยภูมิ 

2. กลุ่มอา้งอิงทางออ้มไดแ้ก่ กลุ่มซ่ึงบุคคลไม่ไดเ้ป็นสมาชิก  โดยตรงในปัจจุบนั แต่ตนเองปรารถนาและ
ใฝ่ฝันอยากเขา้ไปร่วมเป็นสมาชิกดว้ยในอนาคต หรือ  ตนเองพยายามท่ีจะหลีกหนีไม่ตอ้งการเขา้ไปเก่ียวขอ้งด้วย 
ดงันั้น กลุ่มอา้งอิงจึงแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มในฝัน กบักลุ่มไม่พึงประสงค์ 

2.1 กลุ่มในฝัน 
2.2 กลุ่มไม่พึงประสงค ์
6.4 แนวคดิและความหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการตดัสินใจซ้ือ 
ศิริวรณ เสรีรัตน์ (2552) กระบวนการหรือขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ (Buyer’ s Decision Process) เป็นล าดบั

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ ของผูบ้ริโภค ประกอบไปดว้ย การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก 
การตดัสินใจซ้ือ กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อของ ผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ  

1) การตระหนกัถึงความตอ้งการ  
2) การคน้หาขอ้มูล  
3) การประเมินทางเลือก  
4) การตดัสินใจซ้ือ 
5) พฤติกรรมหลงัการซ้ือ  
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7. การด าเนินการวจิัย 
7.1 ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ ลูกค้าท่ีเคยซ้ืออุปกรณ์กีฬา

ฟุตบอล ของลูกคา้ร้านโรมสปอร์ตบนเพจเฟสบุ๊ค เน่ืองจากประชากรมีจ านวนมากและไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอน ดงันั้นขนาดตวัอยา่งสามารถค านวณไดจ้ากสูตรของ W.G. Cochn ไดก้  าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ใชข้นาดกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 ตวัอย่างและใชว้ิธีเลือกเก็บกลุ่มตวัอยา่ง
แบบเจาะจงเฉพาะลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ืออุปกรณ์กีฬาฟุตบอล ของลูกคา้ร้านโรมสปอร์ตบนเพจเฟสบุค๊ ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ 
Cronbach’s Alpha ตั้งแต่ 0.730 - 0.886 ซ่ึงมากกว่า 0.700 ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 

การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ (1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยน าเสนอเป็นตาราง
แจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพ่ือใช้อธิบายข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับกลุ่มตัวอย่าง (2) การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ท่ีตั้ งไว ้ด้วยเคร่ืองมือทางสถิติใช้สถิติ : t-Test , One Way Anova (F-test), 
Multiple Regression Analysis โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

7.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
ในการวิจยัคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) จ  านวน 400 ชุด โดยแต่

ละชุดประกอบดว้ย 4 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ อายุ การศึกษา และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวน 6 ขอ้ค าถาม 
ส่วนที ่2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน Rome สปอร์ตบนเพจเฟสบุค๊ 

ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีการ
ก าหนดในการพิจารณา 5 ระดบั  ตามระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 35 ขอ้ค าถาม  

ส่วนที่ 3 ปัจจยักลุ่มอา้งอิงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน Rome สปอร์ตบนเพจเฟสบุ๊ค ลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีการก าหนดในการ
พิจารณา 5 ระดบั  จ  านวน 30 ขอ้ ค าถาม 

ส่วนที ่4 การตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน Rome สปอร์ตบนเพจเฟสบุค๊ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดบั จ านวน 5 ขอ้ค าถาม 

7.3 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดมี้การทดสอบ ความเช่ือมัน่ (Reliability) พบว่า ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเม่ือ 

น าไปใชก้บักลุ่มทดลอง จ านวน 30 ชุด มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ 0.940 โดยค าถามแต่
ละดา้นมีระดบัความเช่ือมัน่อยูร่ะหว่าง 0.744 – 0.886 

7.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ (1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยน าเสนอเป็น

ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพ่ือใช้อธิบายข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับกลุ่มตัวอย่าง (2) การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
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Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ท่ีตั้ งไว ้ด้วยเคร่ืองมือทางสถิติใช้สถิติ : t-Test , One Way Anova (F-test), 
Multiple Regression Analysis โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
8. ผลการวจิัย 

จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน สามารถจ าแนกขอ้มูลดา้นลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม
ไดด้งัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ เพศหญิงจ านวน 239 คน (ร้อยละ 59.80) อยูใ่นช่วงอาย ุ30 - 39 ปี จ  านวน 92 
คน (ร้อยละ 23.00) ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 176 คน (ร้อยละ 44.00) มีสถานภาพ
โสดมากท่ีสุด จ านวน 180 คน (ร้อยละ 45.00) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป จ านวน 79 คน (ร้อยละ 19.80) 
และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาทมากท่ีสุด จ านวน 134 คน (ร้อยละ33.50) 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมการตลาด สรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบ ถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.14) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด โดยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X̅ = 4.24) รองมา 
ดา้นราคา โดยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.15) และนอ้ยท่ีสุดดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.07) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตัดสินใจซ้ือ สรุปได้ว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ 
การการตดัสินใจซ้ือของฝาก (สินคา้บริโภค) ในจงัหวดัฉะเชิงเทราในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.07) เม่ือพิจารณา 
เป็นรายดา้นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจซ้ือจากการคน้หาสินคา้ท่ีเหมาะแก่
การน าไปฝากคนในครอบครัวและเพ่ือนมากท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X̅ = 4.27) รองลงมาตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
ท่ีเป็นของข้ึนช่ือหรือนิยมแก่การน าไปฝากโดยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.26) และน้อยท่ีสุดตัดสินใจซ้ือจาก 
การเชิญชวนของพ่อคา้แม่คา้โดยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.53) 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการสรุปไดว้่า พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.01) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีระดบัความ

คิดเห็นต่อดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด  (x̄= 4.14) และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นบุคคล (x̄= 3.94) 
ผลวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยักลุ่มอา้งอิงสรุปไดว้่า พบว่า ปัจจยัคุณภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

(x̄= 3.27) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นต่อกลุ่มเพ่ือน มีอิทธิพลต่อการ
ซ้ือ อุปกรณ์กีฬา มากท่ีสุด (x̄= 3.39) รองลงมาคือ เพ่ือนร่วมงาน มีอิทธิพลต่อการซ้ือ อุปกรณ์กีฬา (x̄= 3.32) และนอ้ย
ท่ีสุดคือ ผูท่ี้มีช่ือเสียง มีอิทธิพลต่อการซ้ือ อุปกรณ์กีฬาโดยอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̄=  3.21) 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านโรมสปอร์ต บนเพจเฟสบุค๊ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี
ระดบัความพึงพอใจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̄= 3.01, S.D.= 1.00)  และเม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบั ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือจากตวัสินคา้ มากท่ีสุด (x̄= 3.18, S.D.= 
1.15)  รองลงมาคือ ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือจากราคาของสินคา้ (x̄= 3.11, S.D.= 1.10) และนอ้ยท่ีสุดคือ ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือจาก
สถานท่ีตั้งของร้านคา้ (x̄= 3.05, S.D.= 1.10) 
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9. การทดสอบสมมตฐิาน 
ตารางที ่1 ปัจจยัประส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ส่งผลการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านโรมสปอร์ต บนเพจเฟสบุค๊ 

ตวัแปรอิสระ 
ปัจจยัส่วนบุคคล 

สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ ผลการทดสอบ 

เพศ t-test สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
อาย ุ F-test สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ระดบัการศึกษาสูงสุด      F-test สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สถานภาพ F-test สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
อาชีพ F-test สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-test สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจยัประส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูง สถานภาพ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ส่งผลการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านโรมสปอร์ต บนเพจเฟสบุค๊อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางที ่2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านโรมสปอร์ต บนเพจ
เฟสบุค๊ดว้ยวิธี Backward คร้ังท่ี 6 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

b 
Std. 

Error 
B t Sig. Tolerance VIF 

Constant 2.906 0.281  10.326 0.000   
ดา้นส่งเสริมการตลาด(X4) - 0.244 0.102 - 0.185 - 2.384 0.018 0.410 2.440 
ดา้นกระบวนการ(X6) 0.295 0.101 0.225 2.905 0.004 0.410 2.440 
R = 0.145     R2 = 0.021    Adj. R2 = 0.016     SEE = 0.996   F = 4.247   Sig = 0.015 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจยัส่วนประ ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ และดา้นส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านโรมสปอร์ต บนเพจเฟสบุ๊คท่ีระดบั 0.05 สามารถเขียนอยูใ่นรูปสมการสมการคะแนนดิบ  

Ŷ = 2.906 – 0.244 (X4) + 0.295 (X6) + 0.722 และมีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 1.6 (Adjusted .R2 = 0.016) 
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ตารางที่ 3 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยักลุ่มอา้งอิงมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ร้านโรมสปอร์ต โดยวิธี Backward คร้ังท่ี 3 

ปัจจยักลุ่มอา้งอิง b 
Std. 

Error 
B t Sig. Tolerance VIF 

Constant 0.722 0.123  5.870 0.000   

เพ่ือนร่วมงานมีอิทธิพลต่อการ
ซ้ืออุปกรณ์กีฬา(R2) 

0.160 0.063 0.170 2.538 0.012 0.276 3.623 

ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อ
การซ้ืออุปกรณ์กีฬา(R3) 

0.198 0.075 0.207 2.643 0.009 0.203 4.925 

พนกังานขาย มีอิทธิพลต่อการ
ซ้ืออุปกรณ์กีฬา(R5)    

0.160 0.083 0.171 1.925 0.050 0.158 6.342 

สมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพล
ต่อการซ้ืออุปกรณ์กีฬา(R6) 

0.211 0.076 0.224 2.786 0.006 0.192 5.204 

R = 0.713     R2 = 0.509     Adj. R2 = 0.504     SEE = 0.707     F = 102.303  Sig = 0.000* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ปัจจัยกลุ่มอ้างอิง ได้แก่ เพ่ือนร่วมงาน ผูใ้ช้อินเตอร์เน็ต พนักงานขาย สมาชิกใน
ครอบครัว มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านโรมสปอร์ต บนเพจเฟสบุค๊ท่ีระดบั 0.05 สามารถเขียนอยู่ใน
รูปสมการสมการคะแนนดิบ Ŷ = 0.722 + 0.160 (R2) + 0.198 (R3) + 0.160 (R5) + 0.211 (R6) และอ านาจในการ
พยากรณ์ร้อยละ 50.4 (Adjusted .R2 = 0.504) 

 
10. การอภปิรายผล 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบว่า  ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ
รายไดต่้อเดือนส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านโรมสปอร์ต บนเพจเฟสบุ๊คอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้1)ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการท่ีต่างกนั  โดยผลจาก
แบบสอบถามผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูห้ญิงจะส่วนใหญ่ อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่ผูห้ญิงมีความละเอียดในการเลือก
สินคา้ และมีการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์กีฬามากกว่าเพศชาย 2)ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุ อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ จากตวัตวัอย่าง 2 กลุ่มวยั เด็กมีความแตกต่างกนักบักลุ่มผูสู้งอายุทั้งทศันคติการซ้ือและการเลือกซ้ือสินคา้
จากร้านหรือห้างสรรพสินคา้ ท่ีต่างซ่ึงมีความพึงพอใจในการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 3)ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา  
ระดบัการศึกษาท่ีสูงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสูงเน่ืองจากผูบ้ริโภคสอบถามถึงขั้นตอนการผลิตของทางร้านว่ามีคุณภาพ
หรือไม่อีกทั้งสอบถามราคาเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 4)ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพ สถานภาพโสดมีการซ้ือสินคา้นอ้ย
กว่ากลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรสเน่ืองจากกลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรสอาจมีบุตรซ่ึงอยู่ในช่วงท่ีชอบออกก าลงักาย ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือท่ีต่างกนั 5)ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาชีพ กลุ่มลูกคา้ท่ีเกษียณและท างานประจ า กลุ่มเพ่ือนจะมีอิทธิพลต่อ
กิจกรรมการออกก าลงักายและการเลือกซ้ือสินคา้อีกทั้งมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนั 6)ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นราย 
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ดา้นรายไดก้ลุ่มผูซ้ื้อไดแ้บ่งความพึงพอใจในการซ้ือออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ีมีรายไดต้ ่าและกลุ่มผูมี้รายไดสู้งมีรสนิยมใน
การเลือกซ้ือสินคา้จากสถานท่ีท่ีต่างกนัอีกทั้งคุณภาพและราคาท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่  ดา้นกระบวนการ และดา้นการส่งเสริม
การตลาด ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตกัาบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ร้านโรม
สปอร์ตลูกคา้ชอบตวัสินคา้ท่ีมีประกนัและไดท้ดลองสินคา้ดงันั้น ท าให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดง่้ายส่งผลให้การ
ส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของลูกคา้ท่ีง่ายข้ึน  

สมมติฐานข้อท่ี 3  พบว่า ปัจจัยกลุ่มอ้างอิง ได้แก่ ได้แก่ เพ่ือนร่วมงาน ผูใ้ช้อินเตอร์เน็ต พนักงานขาย 
สมาชิกในครอบครัว ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านโรมสปอร์ต อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบว่า
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของนกัท่องเท่ียวตลาดโบราณบา้นสะแกกรัง (ถนนคนปัจจยักลุ่มอา้งอิงท่ี
มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าร้านโรมสปอร์ตบนเพจเฟสบุ๊คปัจจัยกลุ่มอ้างอิงท่ีกล่าวมาข้างต้นมี
ความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์กีฬาเน่ืองจากอิทธิพลทางสังคมและสภาพแวดลอ้มของผูซ้ื้อซ่ึงส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ 

 
 11. ข้อเสนอแนะ 

1) ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ ร้านโรมสปอร์ตควรพฒันาตวัผลิตภณัฑใ์ห้ครอบคลุมทุกเพศจากผลการวิจยั
พบว่ามีจ  านวนเพศหญิงท่ีสนใจซ้ือและตดัสินใจซ้ือสินคา้มากกว่าเพศชายฉะนั้นควรออกแบบตวัผลิตภณัฑเ์พ่ิมเพ่ือ
เพ่ิมช่องทางการเลือกซ้ือให้กบัเพศหญิง ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

2) ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาย ุจากผลการวิจยัพบว่าผูท่ี้มีอาย ุ 30 ปีข้ึนไปมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก
ทางร้านมากท่ีสุดฉะนั้นควรออกแบบตวัผลิตภณัฑใ์ห้มีรูปแบบสอดคลอ้งกบัผูซ้ื้อรวมถึงตอบสนองความตอ้งการของ
ผูซ้ื้อมากข้ึนเช่นมีการให้ทางลูกคา้ออกแบบตวัสินคา้แบบลูกคา้ชอบ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

3) ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา การศึกษารตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมากทั้งในดา้นของราคาและ
ตวัผลิตภณัฑร์วมถึงรายละเอียดในการผลิตฉะนั้นควรมีรายละเอียดในการผลิตและกรรมวิธีการผลิตเพ่ือให้ผูซ้ื้อรู้ถึง
ขอ้มูลสินคา้และสามารถ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

4) ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านสถานภาพ สถานภาพส่งผลให้การตัดสินใจซ้ือท าได้ง่ายจากงานวิจัยพบว่า
สถานภาพโสดมีก าลงัการซ้ือสินคา้มากท่ีสุดฉะนั้นการท าผลิตภณัฑท่ี์มีความแปลกใหม่ทนัสมยัและมีการอพัเดทเร่ือย 
ๆส่งผลต่อการกระตุน้การซ้ือสินคา้ของคนกลุ่มน้ีให้เกิดการซ้ือซ ้ าเร่ือย ๆ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

5) ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพ กลุ่มอาชีพหลักท่ีซ้ือสินค้าร้านโรมสปอร์ตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้า
ขา้ราชการจากขอ้มูลการวิจยัควรจดัโปรโมชัน่และสปอนเซอร์เพ่ือท าการผกูขาดการให้กบัศูนยร์าชการต่าง ๆ เพ่ือให้
ไดลู้กคา้ท่ีแน่นอนและฐานลูกคา้ท่ีกวา้งข้ึน ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

6) ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายได ้กลุ่มวยักลางคนท่ีท างานมีรายไดแ้น่นอน ยอ่มส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ของทางร้านจากผลวิจยัพบว่ากลุ่มคนรายไดน้อ้ยมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้มากท่ีสุดฉะนั้นควรท าสินคา้ท่ีมีตน้ทุน
ต ่าและสามรถใชง้านง่ายเพ่ือกระตุน้ความตอ้งการซ้ือของลูกคา้ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
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7) ปัจจยัส่วนประสมทางตลาดบริการ ดา้นกระบวนการ  ร้านโรมสปอร์ตควรมีนโยบายการเปล่ียน
สินคา้ท่ีง่ายข้ึนควรลดขอ้จ ากดัของการเคลมสินคา้ท่ีมีความยุ่งยากและขั้นตอนการสั่งสินคา้และส่งสินควรเพ่ิมช่อง
ทางผา่นตวัแทนจ าหน่ายซ่ึงเพ่ิมความสะดวกให้แก่ลูกคา้ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

8) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด เน่ืองจาก โปรโมชัน่บางตวัเกิดความ
จ าเจกับลูกค้า เช่นการและการแจกของเพียงเล็กน้อยหรือของท่ีแจกไม่เก่ียวกับตัวของสินค้า ซ่ึงทางลูกค้าไม่มี
ความรู้สึกต่อการตดัสินใจควรปรับเปล่ียนตวัโปรโมชัน่เพ่ือให้ลูกคา้สนใจ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

9) ปัจจยักลุ่มอา้งอิง เน่ืองจากเจา้ของร้านโรมสปอร์ตเป็นนกัฟุตบอลเก่า จึงมีการรีวิวสินคา้โดยใช ้ประวติั
และเช่ียวชาญในอดีตมาใชค่้อนขา้งมาก ท าให้กลุ่มอิทธิพลผูมี้ช่ือเสียงคนดังเป็นบุคคลในอดีตควรท าการอัพเดท
โฆษณาและพรีเซนเตอร์ในการท าการโฆษณา ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 
ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
1) ควรเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์กีฬาจากร้านขายอุปกรณ์กีฬาอ่ืน ๆ  ว่ามีความคิดเห็นแตกต่าง

กนัอยา่งไร 
2) ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ท่ีส่งผลและกระตุน้การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ร้านโรมสปอร์ตบนเพจเฟสบุค๊ 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือแกปั้ญหาการไม่ท าธุรกรรมทางการเงินของร้านคา้ท่ีลงทะเบียนผา่น GSB 
PAY MERCHANT โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหาท่ีมีผลท าให้ร้านค้าไม่ท าการ
ลงทะเบียนเพ่ือท าธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบคิวอาร์โคด้ดว้ยแอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT กลุ่มตวัอยา่ง
คือผูป้ระกอบร้านคา้จ านวน 393 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล รวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ผล
ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชค่้าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
จากการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่าการวิจยัดา้นประชากรศาสตร์ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง
อายรุะหว่าง 25 – 45 ปี การศึกษาระดบัปริญาตรี อาชีพคา้ปลีก มีรายไดต่้อเดือน 10,0001 - 20,000 บาท สามารถเขา้ถึง
อินเตอร์เน็ตโดยใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน เหตุผลท่ีใชก้ารช าระเงินผ่านคิวอาร์โคด้เพราะความสะดวกสบายในการ
ช าระเงิน การวิจยัดา้นการรับรู้ / ความเขา้ใจในแอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้มาก
ท่ีสุดเก่ียวกับขั้ นตอนการรับช าระเงินค่าสินค้า ในด้านความคิดเห็น กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นมากท่ีสุดว่า
แอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT มีความน่าสนใจใชง้านง่าย ในดา้นความเช่ือมัน่ กลุ่มตวัอย่างมีความเช่ือมัน่
มากท่ีสุดเก่ียวกบัการทดลองใชง้านแอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT จนเกิดความมัน่ใจในดา้นความถูกตอ้ง
ของขอ้มูล ในดา้นความเส่ียง กลุ่มตวัอย่างมีความกงัวลในดา้นมาตรการดา้นความปลอดภยัการรักษาขอ้มูลการรับ
ช าระเงินค่าสินคา้ในแอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT ในดา้นการอา้งอิง กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นใน
เร่ือง ศึกษาแหล่งอ้างอิงการใช้งานแอปพลิเคชั่น GSB PAY MERCHANT จากแหล่งท่ีมีความน่าเช่ือถือก่อนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ กลุ่มตัวอย่างต้องการแหล่งข้อมูลหรือมีการทดลองใช้งานก่อน จากการศึกษาท าให้ทราบถึง
ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ขโดยการจดัตั้งกลุ่มสนับสนุน GSB PAY MERCHANT ประจ าหน่วยธุรกิจภาค
เพ่ือเก็บขอ้มูลการใชง้านจริงและปัญหาของระบบจากลูกคา้ เพ่ือน ามาพฒันาแอปพลิเคชัน่ รวมถึงการให้ความรู้ความ
เขา้ใจต่อลูกคา้เพ่ือสร้างความมัน่ใจ การจดัท าแหล่งสนบัสนุนขอ้มูลท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย รวมถึงการจดัท าโครงการ
ให้ผูเ้ช่ียวชาญเขา้ทดลองใชร้ะบบเพ่ือสร้างแหล่งขอ้มูลให้กบักลุ่มลูกคา้ได้ 
ค าส าคญั:  แอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT, การพฒันาแอปพลิเคชัน่ , ความรู้ความเขา้ใจต่อลูกคา้ 
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ABSTRACT 
This study is a study to solve the problem of failure to make financial transactions of merchants registered 

through GSB PAY MERCHANT. The objective is to know the factors and how to solve the problem. That has 
resulted in the shop not registering to conduct financial transactions through the QR code system with the GSB PAY 
MERCHANT application, The sample group consisted of 393 shop operators using questionnaires as a tool to collect 
data and analyze results with descriptive statistics by using the frequency, percentage average and standard deviation 
and qualitative data analysis from the interview. According to studies, it has been found that demographic research 
results most respondents is female as between 25 - 45 years old, Bachelor's degree education, Retail occupation with 
monthly income of 10 ,001 - 20 ,000 baht, can access the internet using a smartphone, Reasons to use payment via 
QR code because of the convenience of payment recognition / understanding in the GSB PAY MERCHANT 
application. The sample group has the most awareness about the payment process. In the opinion the sample group 
has the highest opinion that the GSB PAY MERCHANT application is interesting, easy to use in confidence the 
sample group is most convinced about the trial of the GSB PAY MERCHANT application until it is confident in the 
accuracy of the data. In risk the sample group is concerned about the safety measures, data retention, payment for 
goods in the GSB PAY MERCHANT application in reference the sample group has a level of opinion on the study 
of reference sources for using the GSB PAY MERCHANT application from reliable sources. Before deciding to use, 
respondents need resources or have a test first. According to the study, it was found that the recommendations and 
guidelines for solving problems were established by establishing the GSB PAY MERCHANT support group in the 
sector to collect actual usage data and system problems from customers in order to develop applications including 
providing knowledge and understanding to customers In order to build confidence and create a source of information 
that can be easily accessed including creating a project for experts to try to use the system to create resources for 
customers 
Keywords:  GSB Pay Merchant Application, application development including providing knowledge and 
understanding to customers  
 
1. บทน า 
 ด้วยวิสัยทศัน์และพนัธกิจธนาคารออมสินในปี พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565 ธนาคารมีนโยบายมุ่งเน้นการ
ให้บริการทางการเงินครบวงจร ท่ีทนัสมยั ภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับได ้ มุ่งสร้างสรรคน์วตักรรมบริการทางการเงินท่ี
มีคุณค่า สนับสนุนนโยบายภาครัฐ ท่ีมุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นสังคมไร้เงินสด โดยการขยายจุดรับช าระเงินให้กบั
ผูป้ระกอบการร้านคา้ผา่นระบบคิวอาร์โคด้มาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย  
 ธนาคารออมสินเป็นธนาคารรายแรกท่ีไดพ้ฒันาแอปพลิเคชัน่ท่ีรองรับคิวอาร์โคด้มาตรฐานประเทศไทยได้
ครบทุกฟังก์ชัน่การใชง้าน สร้างนวตักรรมการช าระเงินผ่านคิวอาร์โคด้ได ้2 ช่องทาง ช่องทางท่ี 1 คือการให้บริการ
ช าระเงินหรือรับช าระเงินค่าสินคา้และบริการท่ีเช่ือมต่อกบัระบบพร้อมเพย ์ (ใชว้งเงินจากบญัชีเงินฝาก) ช่องทางท่ี 2 
คือการให้บริการช าระเงินหรือรับช าระเงินค่าสินคา้และบริการท่ีเช่ือมต่อกบัระบบบตัรอิเล็กทรอนิกส์ (ใชว้งเงินจาก
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บตัรเดบิต หรือบตัรเครดิต) ภายใตช่ื้อผลิตภณัฑ ์GSB PAY เขา้มาช่วยสนบัสนุนให้ร้านคา้ขนาดเล็ก และขนาดกลาง 
ท่ียงัไม่มีเคร่ืองรูดบตัรอีดีซีมาใชรั้บช าระเงินค่าสินคา้และบริการได ้ประกอบกบัการท่ีลูกคา้ช าระเงินผ่านคิวอาร์โคด้
จะช่วยให้ร้านคา้ไดรั้บความสะดวก ลดภาระการจดัเก็บเงินสด และลดความเส่ียงการรับธนบตัรปลอมได้ 
 ผลิตภณัฑ์ GSB PAY คือการให้บริการผ่านโมบายแอปพลิเคชัน่บนโทรศพัทส์มาร์ทโฟนท่ีมาตอบโจทยผ์ู ้
ซ้ือสินคา้และผูข้ายสินคา้ ดว้ยแอปพลิเคชัน่ GSB PAY (แอปพลิเคชัน่ส าหรับผูซ้ื้อสินคา้)  ท่ีสามารถลงทะเบียนบตัร
เดบิต / บตัรเครดิตของทุกธนาคารไดใ้นแอปพลิเคชัน่เดียว โดยผูซ้ื้อสินคา้สามารถเลือกท่ีจะช าระเงินค่าสินคา้หรือ
บริการจากบตัรเดบิต / บตัรเครดิตของทุกธนาคารได ้แอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT (แอปพลิเคชัน่ส าหรับ
ผูข้ายสินคา้) ท่ีช่วยให้ผูข้ายสินคา้สามารถรับรายการช าระเงินค่าสินคา้และบริการ พร้อมทั้งตรวจสอบรายการรับช าระ
ค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเดบิต บัตรเครดิตได้ ธนาคารออมสินได้เปิดให้บริการแอปพลิเคชั่น GSB PAY 
MERCHANT เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นผูป้ระกอบการร้านคา้ขนาดเล็ก และ
ขนาดกลาง เช่น ร้านอาหาร ร้านคา้ปลีก สมคัรเป็นสมาชิกร้านคา้ ผลการเปิดให้บริการใน 11 เดือนแรก ธนาคารมี
ร้านค้าท่ีอนุมติัเป็นสมาชิกร้านค้า แต่ไม่ท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชั่น GSB PAY MERCHANT เป็น
จ านวนมาก  (ไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลได ้ เน่ืองจากเป็นความลบัทางธุรกิจ) ท าให้ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษา
เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลท าให้ร้านค้าไม่ท าการลงทะเบียน เพ่ือท าธุรกรรมทางการเงินผ่านคิวอาร์โค้ดด้วย
แอปพลิเคชั่น GSB PAY MERCHANT และเพ่ือหาแนวทางทางแก้ปัญหาท่ีร้านค้าไม่ท าการลงทะเบียน เพ่ือท า
ธุรกรรมทางการเงินผา่นคิวอาร์โดด้ดว้ยแอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลท าให้ร้านคา้ไม่ท าการลงทะเบียน เพ่ือท าธุรกรรมทางการเงินผา่นคิวอาร์โคด้

ดว้ยแอปพลิเคชัน่  GSB PAY MERCHANT 
2. เพ่ือหาแนวทางทางแกปั้ญหาท่ีร้านคา้ไม่ท าการลงทะเบียน เพ่ือท าธุรกรรมทางการเงินผ่านคิวอาร์โดด้

ดว้ยแอปพลิเคชัน่  GSB PAY MERCHANT  
 

3. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง ปัจจยัและสาเหตุ พร้อมทั้งหาแนวทางแกปั้ญหา ท่ีร้านคา้ไม่ท าธุรกรรมทางการ

เงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ดของธนาคารออมสิน ด้วยแอปพลิเคชั่น GSB PAY MERCHANT  เก่ียวข้องกับทฤษฏี
ดงัต่อไปน้ี 

1. ทฤษฏี ส่วนประสมการ ส่ือสารการตลาด  (Marketing Communication Mix) คือ  เค ร่ืองมือหรือ
องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการส่ือสาร เพ่ือแจง้บอกกล่าวถึงขอ้มูลผลิตภณัฑ ์ชกัชวน และสร้างแรงจูงใจในตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ ์ของลูกคา้ (Kotler, 2016) 

2. ทฤษฎีความพึงพอใจของผูบ้ริโภค (Customer Satisfaction) คือ การวดัระดบัของความรู้สึกของบุคคลท่ี
เป็นผลจากการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงักบัผลท่ีไดรั้บหรือประสิทธิภาพจากสินคา้ (ศิริวรรณ, 2546) 

3. ทฤษฏีการแพร่กระจายนวตักรรม (Diffusion of innovation theory) คือ การเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ี
ก่อให้เกิดการยอมรับส่ิงใหม่ๆ หรือ ทฤษฎีแนวคิดใหม่ๆ ท่ีท  าให้มีการเปล่ียนแปลงทางสังคม วฒันธรรม รวมถึงจิตใจ
ท่ีท าให้บุคคลนั้นๆเกิดการตดัสินใจภายในของแต่ละบุคคล (Roger, 1995) (อดิสร, 2556) 
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4. ทฤษฏีกระบวนการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development Process) คือ กระบวนการแปลง
ความตอ้งการของลูกคา้ไปสู่ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่    ท  า
ให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจและลดความเส่ียงของความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์  (Salgado, 
Salomon, & Mello, 2012) 

5. ทฤษฎีการรับรู้ความเส่ียงและความคิดเห็น (Risk Perception and Opinion) คือ ขบวนการขั้นตอนการน า
ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดรั้บการอา้งอิงมาตีความหรือแปลความหมายในแบบของตนเองโดยข้ึนอยูก่บัส่ิงเร้า และ ปัจจยัต่าง ๆ 
ท่ีส่งผลให้เกิดการรับรู้จากการตีความในแบบของตน้เอง โดยใชก้ารรับขอ้มูลจากรอบตวัมา เพ่ือจดัระเบียบและแปร
ความหมายความเขา้ใจในแบบของบุคคลนั้นๆ ก่อให้เกิดการตดัสินใจ ภายใตก้ระบวนการทางความคิดของบุคคล   
นั้น ๆ  (คุณิตา, 2557) (วิศวะ การะเกตุ และ ดร.อญัณิฐา ดิษฐานนท,์ 2560) 

6. ทฤษฎีการรับรู้ความคิดเห็นและการอา้งอิง (Opinion and Reference) คือ การตดัสินใจจากความรู้สึกท่ี
บุคคลใดมีต่อสินคา้หรือบริการได ้โดยส่ิงเหล่านั้นมาจากการอา้งอิงขอ้มูลจากสภาพแวดลอ้มท่ีไดรั้บมาก่อให้เกิด
ความคิดเห็น และ รับรู้ถึงการอา้งอิงความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืน (ชูชยั, 2558) 

7. ทฤษฎีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค (Consumer Confidence) คือ ความมัน่ใจและไวว้างใจในสินค้าและ
บริการนั้น ๆ โดยมีพ้ืนฐานมาจากการทดลองใชสิ้นคา้และบริการเหล่านั้นซ ้ า ๆ  จนก่อให้เกิดความมัน่ใจในคุณภาพ 
ของสินคา้และการให้บริการ จนท าให้จิตส านึกภายในก่อให้เกิดความเช่ือมัน่ ต่อสินคา้และบริการนั้น ๆ (อนัญญา, 
2556) 

 
4. การด าเนินการวจิัย 

การก าหนดประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ จ านวนร้านคา้ท่ีไดรั้บการอนุมติัเป็นสมาชิกร้านคา้ของธนาคารออมสิน  แต่

ไม่ท าธุรกรรมทางการเงินผา่นแอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT 
 
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา  
การค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบทราบจ านวน จากการ

ค านวณนั้นไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง = 393 ราย  
วธิีการสุ่มตวัอย่างจากประชากร 
การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่าง โดยสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 

โดยเลือกจากกลุ่มประชากรร้านร้านค้าท่ีได้รับการอนุมติัแล้ว แต่ยงัไม่ท าธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชั่น GSB PAY 
MERCHANT ดว้ยวิธีการแจกแบบสอบถามออนไลน์และแบบสอบถามแบบกระดาษ โดยเลือกตามความสะดวกของ
กลุ่มร้านคา้ในการให้ขอ้มูลในการตอบแบบสอบถาม ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 ถึง 
เดือนมีนาคม 2562 
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กรอบแนวคดิการวจิัย 
 

 
  

วธิีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีส าคญัดว้ยการแจกแบบสอบถามออนไลน์ 193 

ชุด และแบบสอบถามกระดาษ 200 ชุดตามหัวขอ้ของแบบสอบถาม ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจาก
กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 393 ชุด น ามาลงคะแนนตามรหัสท่ีก าหนดและน าผลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลไปวิเคราะห์ผล 

ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท าการรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากห้องสมุดจาก
มหาวิทยาลยัต่าง ๆ รวมทั้งการคน้จากขอ้มูลผ่านอินเทอร์เน็ตเพ่ือรวบรวมขอ้มูล สรุปผลเพ่ือใชอ้า้งอิงแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีใชส้ าหรับการวิจยัคร้ังน้ี 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา (Study Instrument) 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามโดยพิจารณาจากกรอบแนวคิด ซ่ึงก าหนดตวั

แปรต่างๆท่ีเก่ียวข้องมาสร้างเป็นแบบสอบถามทั้งค าถามปลายปิด (Close-ended Question) และค าถามปลายเปิด 
(Open-ended Question) แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลประชากรศาสตร์กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีสมคัรเป็นสมาชิกร้านคา้ GSB PAY Merchant  
ส่วนท่ี 2 การรับรู้ / ความเขา้ใจในแอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT แบ่งออกเป็น 5 ดา้นดงัน้ี ดา้นการ

รับรู้ / ความเขา้ใจในแอปพลิเคชัน่ ดา้นความคิดเห็น ดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นความเส่ียง ดา้นการอา้งอิง โดยใชก้ารเก็บ
ขอ้มูลดว้ยมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) เป็นมาตรวดัแบบอตัราส่วน (Ratio scale)  

ส่วนท่ี 3 บทสัมภาษณ์ โดยการสอบถามถึงปัญหาท่ีเจอหลังจากการใช้งาน และ ขอข้อเสนอแนะจาก       
กลุ่มตวัอยา่งโดยตรงดว้ยค าถามปลายเปิด โดยมีการเลือกสัมภาษณ์จากลูกคา้รายท่ีมีธุรกิจแตกต่างกนั จ  านวน 13 ราย 

 

การรับรู้/ความเข้าใจในแอปพลเิคช่ัน  
GSB PAY MERCHANT 

1. ดา้นการรับรู้ 
2. ดา้นความคิดเห็น 
3. ดา้นความเช่ือมัน่ 
4. ดา้นความเส่ียง 
5. ดา้นการอา้งอิง 
 

ตวัแปรต้น 
 

ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ประเภทธุรกิจของผูป้ระกอบการ 
5. รายได ้
6. อุปกรณ์ดิจิทลัท่ีมีการใชง้าน 
7. กิจกรรมการใชง้าน 
8. เหตุผลในการใชง้าน  

 

ตวัแปรตาม 
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วธิีการวเิคราะห์ (Data Analysis) 
การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามด าเนินการโดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพ่ือประมวลผล และจดัท า

ตารางวิเคราะห์ผลทางสถิติ เพ่ือน าเสนอขอ้มูลและสรุปผลวิจยั โดยใชส้ถิติวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นหลกั ดว้ยสถิติเชิง
พรรณนา และใชก้ารสรุปจากผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปท่ีเก่ียวกบักลุ่มผูป้ระกอบการท่ีสมคัร
ใช ้GSB PAY Merchant แบ่งตามหลกัประชากรศาสตร์และวิถีชีวิตดิจิทลั และ การรับรู้/ความเขา้ใจในแอปพลิเคชัน่ 
(Mobile Application) โดยใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในส่วนของการวิเคราะห์ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชก้ารแปลผล แบบ Linkert Scale  

2. สรุปหัวขอ้ต่างๆจากสถิติเชิงพรรณนาและรายละเอียดต่างๆจากการสัมภาษณ์พร้อมทั้งแบ่งหัวขอ้สาเหตุ
และวิเคราะห์หาวิธีการปรับปรุงและแกไ้ข 
 
5. ผลการวจิัย 
 ด้านข้อมูลทัว่ไปส่วนบุคคล  

เพศ จากการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 และ
เพศชายจ านวน 186 คนคิดเป็นร้อยละ 47.3 

อาย ุจากการวิจยั พบว่า โดยส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถาม มีช่วงอายอุยูร่ะหว่าง 25 – 45 ปี จ  านวน 155 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.4 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 46 - 60 ปี จ  านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 ช่วงอายุ ต ่ากว่า 25 ปี 
จ  านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 ช่วงอายท่ีุตอบแบบสอบถามนอ้ยท่ีสุด คือ มากกว่า 60 ปีข้ึนไป จ านวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.1 

ระดบัการศึกษา จากการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่ในช่วง ปริญญาตรี 
จ  านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 อนุปริญญา / ปวส. จ  านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 สูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 
54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 มยัธมศึกษาตอนปลาย / ปวช. จ  านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 และ ระดับต ่าว่า
มธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 

ประเภทธุรกิจจากการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจ คา้ปลีก / โชห่วย จ านวน 77 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.6 รองลงมาคือ ธุรกิจรถโดยสารสาธารณะ จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 ธุรกิจอาหาร / 
เคร่ืองด่ืม จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 ธุรกิจ จ  านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ธุรกิจแฟชัน่ / ความงาม /
สุขภาพ จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 และ มีธุรกิจอ่ืนๆ อีก จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 โดยธุรกิจ อ่ืน ๆ 
เช่น รถยนตมื์อสอง เช่าพระเคร่ือง หอพกั และร้านเช่าอินเทอร์เน็ต 

รายไดใ้นการด าเนินธุรกิจ จากการวิจยั พบว่า รายไดใ้นธุรกิจส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในช่วง 
10,001 – 20,000 บาท จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 รองลงมาอยู่ในช่วงรายได ้มากกว่า 40 ,001 บาท จ านวน     
83 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 ช่วงรายได ้20,001 – 30,000 บาท จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 รายได ้30,001 – 
40,000 บาท จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 และ น้อยท่ีสุดอยู่ในช่วงรายได ้ต ่ากว่า 10 ,000 บาท จ านวน 67 คน    
คิดเป็นร้อยละ 17.1 
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อุปกรณ์ดิจิทลัจากการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใชง้านอุปกรณ์ดิจิทลัท่ีใชใ้นการเขา้อินเตอร์เน็ตส่วน
ใหญ่คือ โทรศพัทส์มาร์ทโฟน จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.99 รองลงมาคือ แท็ปเล็ต และ คอมพิวเตอร์พกพา 
จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จ  านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 และยงัมีบางกลุ่มท่ีไม่มี
อุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 

ช่องทางการใชง้านในอินเทอร์เน็ตจากการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเขา้ใชง้านในอินเทอร์เน็ตส่วน
ใหญ่ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ เขา้ใชเ้ครือข่ายสังคม เช่น Line/Facebook  จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.9 รองลงมาคือ 
ซ้ือสินคา้ / บริการทางการเงิน จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 คน้หาขอ้มูล จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6    ใช้
อ่านข่าว/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จ  านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 และ อ่ืนๆ เช่น ใช้ส าหรับการท างาน หรือ 
การศึกษา หรือเพ่ือความบนัเทิง เช่นเล่นเกมส์ จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 

เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการจากการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการเลือกใช้
บริการ GSB PAY Merchant ของธนาคารออมสิน คือ ดา้นความสะดวกสบายในการช าระเงิน จ านวน 217 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.2 รองลงมาคือ การมีโปรโมชัน่ จ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 ความสัมพนัธ์ส่วนตวักับพนักงาน 
จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 ผูซ้ื้อตอ้งการช าระเงินค่าสินคา้ผ่านคิวอาร์โคด้ จ  านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 
และส่งเสริมภาพลกัษณ์ทนัสมยั จ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 

ด้านการรับรู้/ความเข้าใจในแอปพลเิคช่ัน GSB PAY MERCHANT 
ดา้นการรับรู้ พบว่า มีระดบัความคิดเห็นการรับรู้/ความเขา้ใจในแอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT ใน

ดา้นการรับรู้ ( X = 3.74 , S.D. = 0.886) เม่ือ พิจารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นในดา้นการรับรู้มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดในเร่ือง ขั้นตอนการรับช าระเงินค่าสินคา้ผ่านแอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT ( X = 3.83 , 
S.D. = 0.972) รองลงมาในเร่ือง วิธีการยกเลิกรายการรับช าระเงินค่าสินคา้ผา่นแอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT 
( X = 3.79 , S.D. = 0.863) ในเร่ือง วิธีการตรวจสอบประวติัการรับช าระเงินเงินค่าสินคา้ในแอปพลิเคชัน่ GSB PAY 
MERCHANT ( X = 3.75 , S.D. = 0.811) ในเร่ือง วิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT  ( X = 
3.70 , S.D. = 0.854) และเร่ืองวิธีการตั้ งค่าการใช้งานแอปพลิเคชั่น GSB PAY MERCHANT ( X = 3.65 , S.D. = 
0.928) ตามล าดบั 

ดา้นความคิดเห็นพบว่า มีระดบัความคิดเห็นการรับรู้/ความเขา้ใจในแอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT 
ในดา้นความคิดเห็น ( X  = 3.77 , S.D. = 0.870) เม่ือ พิจารณารายขอ้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดบัความคิดเห็นในดา้น
ความคิดเห็นค่าเฉล่ียมากท่ีสุดในเร่ือง แอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT มีความน่าสนใจ ใชง้านง่าย ไม่ยุง่ยาก (
X = 3.86 , S.D. = 0.870) รองลงมาในเร่ือง  แอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT มีประโยชน์ในการใชบ้ริการรับ
ช าระเงิน ( X = 3.81 , S.D. = 0.925) ในเร่ืองรับช าระเงินค่าสินคา้ผา่นแอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT สามารถ
สร้างโอกาสในการขายสินค้าให้มากข้ึน ( X = 3.75 , S.D. = 0.894) และ ในเร่ือง แอปพลิเคชั่น GSB PAY 
MERCHANT มีประโยชน์ ช่วยให้ท่านไม่ตอ้งจดบญัชีรายรับจากการขายสินคา้ และ การช าระเงินค่าสินคา้ผา่นระบบ
คิวอาร์โคด้ในปัจจุบนัเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีร้านคา้ตอ้งมี ( X = 3.72 , S.D. = 0.814) ตามล าดบั 

ดา้นความเช่ือมัน่ พบว่า มีระดบัความคิดเห็นการรับรู้/ความเขา้ใจในแอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT 
ในดา้นความเช่ือมัน่ ( X  = 3.64 , S.D. = 0.858 ) เม่ือ พิจารณารายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นในดา้น
ความเช่ือมัน่ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดในเร่ือง การทดลองใชง้านแอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT จนเกิดความมัน่ใจ
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ในด้านความถูกต้องของข้อมูลในแอปพลิเคชั่น ( X = 3.77 , S.D. = 0.893 ) รองลงมาในเร่ืองความเช่ือมั่นใน
เสถียรภาพของระบบแอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT ในการเช่ือมต่อกบัระบบ Internet ( X  = 3.74 , S.D. = 
0.773) ในเร่ืองความเช่ือมัน่ในประสิทธิภาพในการท างานของแอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT สามารถท าให้
ไดรั้บความสะดวกสบายมากข้ึน ( X  = 3.64 , S.D. = 0.891) ในเร่ือง แบรนดธ์นาคารออมสินมีผลต่อความเช่ือมัน่ใน
แอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT ( X = 3.57 , S.D. = 0.835 ) และ ในเร่ืองความเช่ือมัน่ดา้นความปลอดภยัใน
แอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANTของธนาคารออมสิน ( X = 3.51 , S.D. = 0.900 ) ตามล าดบั 

ดา้นความเส่ียง พบว่า มีระดบัความคิดเห็นการรับรู้/ความเขา้ใจในแอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT 
ในดา้นความเส่ียง ( X = 3.67 , S.D. = 0.862) เม่ือ พิจารณารายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นในดา้นความ
เส่ียง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดในเร่ือง มีความกงัวลในดา้นมาตรการดา้นความปลอดการรักษาขอ้มูลการรับช าระเงินค่า
สินค้าในแอปพลิเคชั่น GSB PAY MERCHANT ( X = 3.71 , S.D. = 0.820) รองลงมาในเ ร่ือง บริการระบบ
แอปพลิเคชัน่ของธนาคารอ่ืนๆ มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดีกว่า แอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT ( X  = 
3.69 , S.D. = 0.852) ในเร่ือง การช าระเงินดว้ยระบบเดิม เช่น การใชเ้งินสด มีความเส่ียงในการผดิพลาดทางดา้นขอ้มูล 
หรือ ความถูกตอ้งนอ้ยกว่า การใช ้แอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT ( X = 3.68 , S.D. = 0.861) ในเร่ือง กงัวล
ว่าธนาคารออมสินจะน าขอ้มูลของท่านไปใช้ในทางอ่ืนโดยท่ียงัไม่ไดรั้บความยินยอมจากท่านก่อน เช่นเผยแพร่
ขอ้มูลของร้านคา้ท่านให้บุคคลท่ี 3 ( X = 3.66 , S.D. = 0.867 ) และ ในเร่ือง มีความกงัวลถึงความถูกตอ้งของยอดเงิน
ท่ีท่านจะไดรั้บจากการรับช าระเงินค่าสินคา้ผ่านแอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT ( X  = 3.65 , S.D. = 0.910 ) 
ตามล าดบั 

ดา้นการอา้งอิง พบว่า มีระดบัความคิดเห็นการรับรู้/ความเขา้ใจในแอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT 
ในดา้นการอา้งอิง ( X = 3.61 , S.D. = 0.968 ) เม่ือ พิจารณารายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นในดา้นการ
อา้งอิง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดในเร่ือง ศึกษาแหล่งอา้งอิงการใชง้านแอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHAT จากแหล่งท่ีมี
ความน่าเช่ือถือ หรือบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญในระบบการช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด ( X = 3.68 , S.D. =0.922) 
รองลงมาในเร่ือง ศึกษาเปรียบเทียบการใช้งานแอปพลิเคชั่น GSB PAY MERCHANT ของธนาคารออมสิน กับ
แอปพลิเคชัน่ของธนาคารอ่ืนท่ีให้บริการเก่ียวกบัการช าระเงินผ่านคิวอาร์โคด้ ( X = 3.65 , S.D. = 0.872 ) ในเร่ือง 
ตดัสินใจใชง้านแอปพลิเคชัน่ โดยพิจารณาจากค าวิจารณ์การใชง้านของบุคคลอ่ืนท่ีทดลองใชบ้ริการ ( X = 3.64 , S.D. 
= 0.946) ในเร่ือง ตดัสินใจใชง้านแอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT เน่ืองจากเห็นว่าภาครัฐ และ ภาคเอกชนให้
การสนบัสนุนสังคมไร้เงินสดมากยิง่ข้ึน     ( X = 3.62 , S.D. = 1.010) และ ในเร่ือง ตดัสินใจใชง้านแอปพลิเคชัน่ GSB 
PAY MERCHANT จากการเห็นส่ือ โฆษณา ประชาสัมพนัธ์  ( X  = 3.50 , S.D. = 1.090) ตามล าดบั 
 สาเหตุของปัญหา และ แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหา 
 จากการเก็บขอ้มูล และ บทสัมภาษณ์ถึงประเด็นปัญหาของแบบสอบถามทางผูว้ิจยัไดด้  าเนินการรวบรวม
และสรุปสาเหตุของปัญหาพร้อมทั้งน าแนวคิดและทฤษฎีท่ีกล่าวถึงมาก าหนดแนวทางแกปั้ญหาไดด้งัน้ี 

สาเหตุของปัญหาท่ี 1 คือ การออกแบบกระบวนการและวิธีการขั้นตอนของการช าระค่าสินค้าผ่าน
แอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT ยงัมีวิธีการท่ีซ ้ าซอ้นและเขา้ใจยาก 

แนวทางการแกปั้ญหาท่ี 1 จดัตั้งกลุ่มสนับสนุน GSB PAY MERCHANT ประจ าหน่วยธุรกิจภาค และเปิด
ช่องทางการรับฟังขอ้มูลโตก้ลบัจากลูกคา้ เพ่ือเก็บขอ้มูลการใชง้านจริงและปัญหาของระบบ และด าเนินการสรุปถึง 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1336 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วิธีการท่ีซ ้ าซ้อนและเข้าใจยากของระบบ และแจ้งปัญหาของแอปพลิเคชั่นไปถึงกลุ่มผูพ้ฒันาแอปพลิเคชั่นเพ่ือ
ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงต่อไป 

ขอ้ดี 
1. การจดัตั้งจดัตั้งกลุ่มสนบัสนุนนั้นท าให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้และรับทราบถึงปัญหาไดโ้ดยตรง 
2. การเปิดช่องทางการรับฟังขอ้มูลโตก้ลับจากลูกค้าท าให้ไดรั้บทราบถึงขอ้มูลต่างๆ จากลูกคา้ไดอ้ย่าง

รวดเร็ว 
ขอ้เสีย 
1. การจดัตั้งกลุ่มสนับสนุน GSB PAY MERCHANT ประจ าหน่วยธุรกิจภาค จ าเป็นจะตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมี

ความรู้ ความช านาญในผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งดี และตอ้งใชท้รัพยากรเป็นจ านวนมาก อาจจะส่งผลถึงค่าใชจ่้ายท่ีค่อนขา้ง
สูง 

สาเหตุของปัญหาท่ี 2 คือ กลุ่มผูใ้ชง้านทัว่ไปบางกลุ่มยงัคงไม่เห็นถึงประโยชน์และความส าคญัในการใช้
บริการแอปพลิเคชัน่ ช าระเงินแทนวิธีการช าระเงินแบบเดิม 

แนวทางการแก้ปัญหาท่ี 2 จากแนวทางการแก้ปัญหาท่ี 2 จะมีการจัดตั้ งกลุ่มสนับสนุน GSB PAY 
MERCHANT ประจ าหน่วยธุรกิจภาค ในกลุ่มสนบัสนุนน้ีนอกจากจะมีหนา้ท่ีด าเนินการเก็บขอ้มูลเพ่ือทราบถึงปัญหา
แลว้ จะตอ้งท าหน้าท่ีด าเนินการสร้างความมัน่ใจต่อผูบ้ริโภค เพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์และความส าคญัในการใช้
บริการแอปพลิเคชัน่ ช าระเงินแทนวิธีการช าระเงินแบบเดิม 

ขอ้ดี 
1. การจดัตั้งจดัตั้งกลุ่มสนับสนุน นั้นท าให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้และสามารถท าความเขา้ใจกบัลูกคา้ได้

โดยตรง 
ขอ้เสีย 
1. การจดัตั้งกลุ่มสนับสนุนจ าเป็นจะตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีความรู้ ความช านาญในผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดี และ

ตอ้งใชท้รัพยากรเป็นจ านวนมาก อาจจะส่งผลถึงค่าใชจ่้ายท่ีค่อนขา้งสูง 
สาเหตุของปัญหาท่ี 3 คือ กลุ่มผูใ้ชง้านตอ้งการทดลองใชง้านแอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT        จน

เกิดความมัน่ใจในดา้นความถูกตอ้งของขอ้มูลก่อน 
แนวทางการแกปั้ญหาท่ี 3 จดัท าระบบจ าลองแอปพลิเคชัน่เสมือนเพ่ือให้กลุ่มลูกคา้ทดลองใชง้านฟรีโดยไม่

คิดค่าใชจ่้าย โดยหลกัการนั้น จะท าเหมือนระบบจริงทุกอยา่งเพียงแต่จะไม่เกิดการด าเนินการธุรกรรมจริง ๆ เท่านั้น  
ขอ้ดี 
1. ลูกคา้สามารถทดลองใชง้านในระบบจ าลองเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจ และสามารถตรวจสอบขอ้มูลการใช้

งานก่อนการใชง้านจริงได ้
ขอ้เสีย 
1. ระบบจ าลองจะตอ้งท าให้เหมือนระบบจริงให้ไดม้ากท่ีสุดเพราะหากเกิดปัญหาระหว่างการทดลองการใช้

งานนั้นจะท าให้ลูกคา้ขาดความเช่ือมัน่อยา่งมาก 
สาเหตุของปัญหาท่ี 4 คือ ความกังวลในด้านมาตรการดา้นความปลอดการรักษาข้อมูลการรับช าระเงิน        

ค่าสินคา้ในแอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT 
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แนวทางการแกปั้ญหาท่ี 4 จะใชก้ลุ่มสนบัสนุน GSB PAY MERCHANT ประจ าหน่วยธุรกิจภาค ให้ความรู้
ความเขา้ใจเพ่ิมเติม และ การจดัท าระบบจ าลองแอปพลิเคชัน่เสมือน เพ่ือให้กลุ่มลูกคา้ทดลองใชง้านก่อนนั้นจะเป็น
การลดความกงัวลในดา้นมาตรการดา้นความปลอดภยัการรักษาขอ้มูลได ้รวมถึง จดัท ามาตรการความรับผิดชอบต่อ
กรณีฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน และส่งผลกระทบกบัความปลอดภยัของระบบ เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ลูกคา้ 

ขอ้ดี 
1. จากการใชง้านระบบจ าลองเสมือน และ มีการให้ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งจากกลุ่มสนบัสนุนเคล่ือนท่ีเร็วจะเป็น

การลดความกงัวลความในดา้นมาตรการดา้นความปลอดภยัการรักษาขอ้มูลของระบบได้ 
ขอ้เสีย 
1. การจดัตั้งกลุ่มสนับสนุนจ าเป็นจะตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีความรู้ ความช านาญในผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดี และ

ตอ้งใชท้รัพยากรเป็นจ านวนมาก อาจจะส่งผลถึงค่าใชจ่้ายท่ีค่อนขา้งสูง 
2. ระบบจ าลองจะตอ้งท าให้เหมือนระบบจริงให้ไดม้ากท่ีสุด เพราะหากเกิดปัญหาระหว่างการทดลองการ

ใชง้านนั้นจะท าให้ลูกคา้ขาดความเช่ือมัน่อยา่งมาก 
สาเหตุของปัญหาท่ี 5 ขาดแหล่งอา้งอิงการใชง้านแอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHAT จากแหล่งท่ีมีความ

น่าเช่ือถือ 
แนวทางการแกปั้ญหาท่ี 5 จดัท าแหล่งสนบัสนุนขอ้มูลท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย รวมถึงการจดัท าโครงการให้

ผูเ้ช่ียวชาญเขา้ทดลองใชร้ะบบเพ่ือสร้างแหล่งขอ้มูลให้กบักลุ่มลูกคา้ได้ 
ขอ้ดี 
1. การสร้างแหล่งขอ้มูลในการอา้งอิงท่ีดีไดจ้ะสามารถสร้างความเช่ือมัน่และน่าเช่ือถือไดดี้  
 

ขอ้เสีย 
1. การจัดท าแหล่งสนับสนุนข้อมูล และ โครงการทดลองใช้ของผูเ้ ช่ียวชาญจ าเป็นต้องใช้เวลาและ

งบประมาณค่อนขา้งสูง 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวจิัย 
จากการเก็บขอ้มูลและประเมินผลจากแบบสัมภาษณ์ พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลท าให้ร้านคา้ไม่ท าการลงทะเบียน 

เพ่ือท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ดด้วยแอปพลิเคชั่น  GSB PAY MERCHANT คือ การออกแบบ
กระบวนการและวิธีการขั้นตอนของการช าระค่าสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น GSB PAY MERCHANT ยงัมีวิธีการท่ี
ซ ้ าซ้อนและเข้าใจยาก กลุ่มผูใ้ช้งานทัว่ไปบางกลุ่มยงัคงไม่เห็นถึงประโยชน์และความส าคัญในการใช้บริการ
แอปพลิเคชัน่ช าระเงินแทนวิธีการช าระเงินแบบเดิม โดยกลุ่มผูใ้ชง้านตอ้งการทดลองใชง้านแอปพลิเคชัน่ GSB PAY 
MERCHANT จนเกิดความมัน่ใจในดา้นความถูกตอ้งของขอ้มูลก่อน เพราะยงัคงมีความกงัวลในดา้นมาตรการดา้น
ความปลอดภยัของการรักษาขอ้มูลการรับช าระเงินค่าสินคา้ในแอปพลิเคชั่น GSB PAY MERCHANT และยงัขาด
แหล่งอา้งอิงการใชง้านแอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHAT จากแหล่งท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

จากปัญหาดังกล่าวจึงท าให้ผูว้ิจัยได้หาแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาดังน้ี จัดตั้ งกลุ่มสนับสนุน GSB PAY 
MERCHANT ประจ าหน่วยธุรกิจภาค และเปิดช่องทางการรับฟังขอ้มูลโตก้ลบัจากลูกคา้ เพ่ือเก็บขอ้มูลการใชง้านจริง
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และปัญหาของระบบ รวมถึงด าเนินการสรุปถึง วิธีการท่ีซ ้ าซ้อนและเข้าใจยากของระบบ และแจ้งปัญหาของ
แอปพลิเคชัน่ไปถึงกลุ่มผูพ้ฒันาแอปพลิเคชัน่เพ่ือด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง พร้อมทั้ง จะตอ้งท าหนา้ท่ีด าเนินการสร้าง
ความมัน่ใจต่อผูบ้ริโภค เพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์และความส าคญัในการใชบ้ริการแอปพลิเคชัน่ ช าระเงินแทนวิธีการ
ช าระเงินแบบเดิม และจดัท าระบบจ าลองแอปพลิเคชัน่เสมือนเพ่ือให้กลุ่มลูกคา้ทดลองใชง้านฟรีโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย
โดยหลกัการนั้น จะท าเหมือนระบบจริงทุกอย่างเพียงแต่จะไม่เกิดการด าเนินการธุรกรรมจริง ๆ เท่านั้นและจดัท า
แหล่งสนับสนุนขอ้มูลท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย รวมถึงการจดัท าโครงการให้ผูเ้ช่ียวชาญเขา้ทดลองใชร้ะบบเพ่ือสร้าง
แหล่งขอ้มูลอา้งอิงให้กบักลุ่มลูกคา้ได ้

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ือง งานวิจยัเร่ืองการศึกษาเพ่ือแกปั้ญหาการไม่ท าธุรกรรมทางการเงิน ของ

ร้านคา้ท่ีลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT โดยมีวตัถุประสงค์ คือ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยและ
วิธีการแก้ปัญหา ท่ีมีผลท าให้ร้านค้าไม่ท าการลงทะเบียนเพ่ือท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ดด้วย
แอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม และ การสัมภาษณ์ กลุ่มตวัอยา่งเพ่ือ
ให้ผลการศึกษาท่ีไดเ้กิดประโยชน์ และสามารถน ามาใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑแ์ละบริการของธนาคาร 
จากการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลปัญหาดงักล่าว ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. จดัตั้งกลุ่มสนับสนุน GSB PAY MERCHANT ประจ าหน่วยธุรกิจภาค และเปิดช่องทางการรับฟังขอ้มูล
โตก้ลบัจากลูกคา้ เพ่ือเก็บขอ้มูลการใชง้านจริงและปัญหาของระบบ เพ่ือด าเนินการพฒันาแอปพลิเคชัน่ รวมถึงการให้
ความรู้ความเขา้ใจต่อลูกคา้ เพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์และความส าคญัในการใชบ้ริการแอปพลิเคชัน่ช าระเงินแทน
วิธีการช าระเงินในแบบต่างๆ เช่น การช าระดว้ยเงินสดเน่ืองดว้ยในบางคร้ังจ านวนเงินในการช าระต่อรอบมีปริมาณ
น้อยทางผูใ้ชบ้ริการหรือลูกคา้ตอ้งการช าระเป็นเงินสดสะดวกกว่า  หรือ บริการโมบายแบงก้ิง (โอนเงินสู่บญัชีผูค้ ้า
โดยตรง) และ บตัรเครดิต เป็นตน้ 

2. สร้างความมัน่ใจต่อลูกคา้ โดยการจดัท าระบบจ าลองแอปพลิเคชัน่เสมือนเพ่ือให้กลุ่มลูกคา้ทดลองใชง้าน
ฟรีโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายโดยหลกัการนั้น จะท าเหมือนระบบจริงทุกอย่างเพียงแต่จะไม่เกิดการด าเนินการธุรกรรมจริงๆ 
เท่านั้น 

3. จดัท าแหล่งสนบัสนุนขอ้มูลท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย รวมถึงการจดัท าโครงการให้ผูเ้ช่ียวชาญเขา้ทดลองใช้
ระบบเพ่ือสร้างแหล่งขอ้มูลให้กบักลุ่มลูกคา้ได ้

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัในดา้นอ่ืนๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากดา้นการรับรู้และการเขา้ใจ เช่น กระบวนการ

ยอมรับนวตักรรม ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกใช้บริการทางด้านอ่ืนๆแทน เช่น เงินสด บริการโมบายแบงก้ิง      
(โอนเงินสู่บญัชีผูค้า้โดยตรง) หรือ บตัรเครดิต เป็นตน้ 

2. ควรน าผลวิจยัท่ีได ้มาก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และน ามาทดลองใช ้พร้อมทั้งปรับปรุง และพฒันา
แอปพลิเคชัน่ GSB PAY MERCHANT อย่างต่อเน่ือง โดยน าผลการศึกษาจากปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ  ท่ีเสนอแนะในขอ้ท่ี 1           
มาด าเนินการ 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือให้เขา้ใจถึงสาเหตุและปัญหาในกระบวนการดา้นการจดัการคลงัพสัดุ 

ธนาคารออมสิน (ซอยลาดพร้าว 99) ซ่ึงหน่วยงานต่าง ๆ ไดรั้บพสัดุล่าชา้ ไม่ทนัต่อความตอ้งการ จึงท าการศึกษา
ข้อมูลโดยแบ่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อ มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการศึกษาเก่ียวกบั
สถานการณ์ กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ปัญหาเบ้ืองตน้ โดยสังเกตจากพฤติกรรมของพนกังานขณะปฏิบติั
หน้าท่ี และสัมภาษณ์เชิงลึกกบัพนักงานและประสบการณ์โดยตรงจากผูบ้ริหาร  ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาขอ้มูล
เอกสารทางวิชาการ บทความ ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยท าการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งในเชิงลึกกบัผูบ้ริหาร
พนกังานและลูกจา้งของหน่วยคลงัพสัดุ ท่ีมีประสบการณ์โดยตรง จ านวน 10 คน        

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท าให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหา 3 ขอ้ คือ 1.การบริหารจดัการพ้ืนท่ีไม่เป็นระบบ     
ไม่มีการแยกประเภทการจดัวางให้มีความชดัเจน ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ท าให้ยากต่อการจ่าย เสียเวลาในการ
ท างานอย่างสูญเปล่า 2.การสั่งซ้ือพสัดุไม่ตรงตามตอ้งการใชข้องหน่วยงาน 3.การจดัส่งพสัดุไม่ทนักบัความตอ้งการ
ใชง้าน เน่ืองจากจ านวนพนกังานและลูกจา้ง รวมถึงพาหนะในการขนส่งมีจ านวนไม่เพียงพอ จึงไดท้  าการวิเคราะห์ถึง
แนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยสรุปได ้3 แนวทาง คือ แนวทางท่ี 1. จา้งบริษทัภายนอกเขา้มาบริหารจดัการคลงัพสัดุ
แบบเต็มรูปแบบ แนวทางท่ี 2. จา้งบริษทัภายนอกเขา้มาบริหารจดัการเฉพาะงานดา้นขนส่ง  แนวทางท่ี 3. ปรับปรุง
กระบวนการในการบริหารจัดการคลงัพสัดุโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงก าหนดนโยบาย        
ให้มีความชดัเจน 

ทั้งน้ีผลการศึกษาพบว่าการปรับปรุงกระบวนการในการบริหารจดัการคลังพสัดุโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่     
ให้เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงก าหนดนโยบายให้มีความชดัเจน เน่ืองจากมีการใชง้บประมาณท่ีนอ้ยกว่าแนวทางอ่ืน ๆ 
และสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การปรับกระบวนการบริหารจัดการพ้ืนท่ีให้มีความ
เหมาะสม สะดวก สบาย ในการจ่าย เป็นหมวดหมู่  บริหารจดัการบุคลากรท่ีมีอยู่ให้เหมาะสมกบังาน โดยจดัให้มี     
การหมุนเวียนงาน เพ่ือให้บุคลกรทุกคนสามารถปฏิบติังานทดแทนกันไดด้  าเนินการจดัซ้ือจดัจ้าง เพ่ือให้ไดพ้สัดุ     
ทนัตามความตอ้งการ และเป็นไปตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตาม
ระเบียบธนาคารออมสินฉบบัท่ี 628  ว่าดว้ยการพสัดุ  โดยมีการเตรียมการ วางแผนการจดัซ้ือจดัจา้งเพ่ือให้ใช้งาน     
ไดต้ลอดทั้งปี 
ค าส าคญั: การปรับปรุงกระบวนการ, คลงัพสัดุ,  ธนาคารออมสิน 
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ABSTRACT 
The objective of this independent study was to enhance the understandings about the causes and problems 

in the supplies warehousing process of the Government Savings Bank (Soi Ladprao 99) because agencies received 
delayed parcels, causing the failure to meet the demand. In this study, there were two sources of data. Firstly, primary 
data were collected to study situation, process, and working procedure, basic problem by observing the behavior of 
employees while performing their duties and in-depth interviews with employees and the management. Secondary 
data were collected via academic documents, related articles, theories and research by conducting in-depth interviews 
with executives, employees and employees of the warehouse with 10 experienced people.  

The analytic results could lead to the identification of three main causes: 1) poor-organized area 
management without clear classification and arrangement of supplies, orderliness, leading to the difficulties to supply, 
time-consuming and wastes, 2) inappropriate supplies procurement that could not meet the organizational demand, 
and 3) delayed delivery that could not meet the demand because a number of employees and vehicles was insufficient. 
Therefore, guidelines for solving problems were formulated as follows: 1) outsourcing companies should be hired to 
fully manage an integrated warehouse system, 2) outsourcing companies should be hired to manage only delivery 
tasks, and 3) warehouse management process should be improved by maximizing the utilization of existing resources. 
Including setting clear policies. 

The results of the study implied that the organization should manage warehouse system by maximizing the 
utilization of existing resources Including setting clear policies. because this way relies on lower budget than other 
ways and can be managed effectively. Besides, the organization should adjust area management in appropriate, 
convenient to supply and classify supplies. Existing personnel should be assigned to appropriate work through job 
rotation so that every employee can work interchangeably in procurement process, parcels could be reached in time, 
procurement practices are according to Government Procurement and Supplies Management Act B.E. 2560 and 
Government Savings Bank’s Regulation No. 628 on Procurement with well-organized procurement planning for 
throughout operation. 
Keywords:  Improving Supplies , Warehousing  Process , Government Savings Bank  
 
1. บทน า 

หน่วยคลงัพสัดุ ธนาคารออมสิน (ซอยลาดพร้าว99) 
หน่วยคลังพสัดุ  อยู่ภายใต้การบริหารงานของฝ่ายการพสัดุ  ส่วนบริหารพสัดุ โดยมีหน้าท่ีหลักในการ

รับผิดชอบดูแลในส่วนของการรับมอบพสัดุของผูข้ายหรือผูรั้บจา้งท่ีส่งมอบท่ีหน่วยคลงัพสัดุลาดพร้าวก่อน ให้
คณะกรรมการตรวจรับพิจารณา เบิก-จ่ายพสัดุให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ  พิจารณาออกใบสั่งจ่าย และจดัท าสถิติการ
เบิกจ่ายพสัดุ ตรวจสอบและควบคุมการรับเขา้-เบิกจ่ายพสัดุโดยวิธีทางบญัชีและการตรวจนับและจดัท า จดัท าใบสั่ง
พิมพเ์อกสารให้หน่วยบริหารส่ิงพิมพด์ าเนินการ เก็บขอ้มูลความเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ของครุภณัฑเ์พ่ือเป็นฐานขอ้มูล 
จดัท ารายงานทะเบียนครุภณัฑข์องธนาคารเสนอหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและนอกธนาคารด าเนินการขายและบริหารครุภัณฑ์
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ของหน่วยงานส่วนกลาง  ดูแลรักษาสาธารณูปโภคและส่ิงแวดลอ้มของส านักงานพสัดุลาดพร้าว  ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใชง้าน  ทั้งน้ีไดมี้การจดัหมวดหมู่ของพสัดุโดยแยกประเภทเป็นวสัดุส านักงาน วสัดุคอมพิวเตอร์ แบบพิมพ์
ต่างๆ ตามค าสั่งธนาคารออมสินท่ี 126/2561 เร่ืองก าหนดหน้าท่ีของหน่วยงานย่อยในสังกดัหน่วยงานส่วนกลาง สั่ง ณ 
วนัท่ี  13 พฤศจิกายน 2561 (ธนาคารออมสิน, 2561) 

หน่วยคลงัพสัดุตอ้งท าหนา้ท่ีดูแลในส่วนของการก าหนดจุดสั่งซ้ือ รับเขา้ จดัเก็บ จ่ายพสัดุ การบรรจุหีบห่อ 
และด าเนินการจดัส่ง โดยมีคลงัภาคท่ีช่วยกระจายพสัดุให้กบัสาขาต่าง ๆ   แบ่งออกเป็น ภาคท่ีมีคลงัภาค จ านวน 12 
ภาค ไดแ้ก่ คลงัภาค 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 และภาคท่ีไม่มีคลงั  จ  านวน 6 ภาค ไดแ้ก่ คลงัภาค 1, 2, 3, 
4 ,5, 15 

โดยมีระบบการจ่ายพสัดุให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ เรียกว่า ระบบจดัการคลงัวสัดุธนาคารออมสิน ซ่ึงระบบจะ
ท าหนา้ท่ีรับเขา้ เบิก-จ่าย ตรวจสอบความถูกตอ้งในการรับพสัดุ ดงัน้ี 

1. การรับเขา้ ระบบจะท าการรับเข้าจากเอกสารใบแจ้งหน้ีของบริษัทท่ีไดมี้การตรวจรับพสัดุจกคณะกรรมการ 
เรียบร้อยแลว้ โดยระบุเลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีรับ จ  านวนพสัดุ จ  านวนเงิน 

2. การเบิกพสัดุ หน่วยงานท่ีตอ้งการใชพ้สัดุจะท าการเบิกพสัดุ โดยให้พนกังานหรือลูกจา้งเบิกพสัดุตาม
รายการและจ านวนท่ีมีความตอ้งการใชง้าน โดยผา่นการกลัน่กรองจากหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือท าการอนุมติัให้เบิกอีก
ชั้นหน่ึง 

3. การจ่ายพสัดุ หน่วยคลงัพสัดุลาดพร้าว จะท าการจ่ายพสัดุตามท่ีผ่านการอนุมติัจากหน่วยงาน โดยท า
การออกใบสั่งจ่าย แลว้ท าการหยบิพสัดุตามจ านวนในใบสั่งจ่าย  

4. เม่ือหน่วยงานไดรั้บพสัดุเรียบร้อยแลว้ จะตอ้งท าการตอบรับใบสั่งจ่าย  ให้เรียบร้อย ก่อนการเบิกพสัดุ
ในคร้ังต่อไป หากไม่ท าการตอบรับ จะไม่สามารถเบิกพสัดุได ้

ทั้งน้ี เพ่ือให้การปฏิบติังานดา้นคลงัพสัดุ ธนาคารออมสิน (ซอยลาดพร้าว99) เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  
ลดปัญหาจากการท่ีหน่วยงานไดรั้บพสัดุไม่ทนัตามความตอ้งการ และลดความผิดพลาดในการปฏิบติังาน จึงมีความ
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งศึกษาหาวิธีปฏิบติัเพ่ือพฒันาและปรับปรุงกระบวนการดา้นการพสัดุ 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
ศึกษาวิธีการ แนวทางการปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังาน เพ่ือลดตน้ทุนดา้นการด าเนินงาน  การรับพสัดุ         

การจดัเก็บเขา้คลงั การเบิกจ่ายพสัดุ และการขนส่ง โดยสามารถลดเวลาการท างานท่ีมีความซ ้าซอ้น เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ 
และประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 
3. การด าเนินการวจิัย 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง (The Related Theory) 
คลงัสินคา้ (Warehouse)  ความหมายของคลงัสินคา้ ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2553, น.2) ไดก้ล่าวไวว้่า คลงั

แปลว่า สถานท่ีส าหรับเก็บของเป็นจ านวนมาก ๆ  ดงันั้น ค าว่าคลงัสินคา้ (Warehouse) จึงหมายถึงสถานท่ีเก็บสินคา้
เป็นจ านวนมาก และท าการเก็บรักษาสินคา้ เพ่ือรอกระบวนการจ าหน่ายสินคา้ ซ่ึงอาจเป็นสินคา้ท่ีเป็นวตัถุดิบส าหรับ
กระบวนการในขั้นตอนต่าง ๆ หรือเป็นสินคา้ส าเร็จรูปท่ีจะน าไปใชบ้ริโภค  
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หนา้ท่ีในการจดัการคลงัสินคา้   การรับสินค้า (Receiving) สินคา้ท่ีส่งมาจากโรงงานของบริษทั เม่ือสินคา้มาถึง
ปฏิบติัการขนถ่ายสินคา้ออกจากยานพาหนะ ตรวจนบัจ านวน และการตรวจสภาพสินคา้  การจัดเกบ็ (Storage) สินคา้
ขาเขา้เม่ือผา่นกระบวนการรับก็จะทราบว่าสินคา้ใดเป็นสินคา้   ขนส่งผา่นคลงัสินคา้และสินคา้ใดท่ีจะตอ้งเก็บรักษา
ไวใ้นคลงัสินคา้คลงัสินคา้จะใชร้ะบบการจดัเก็บแบบใดนั้นข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมระบบการจดัเก็บ ดงัน้ี 

- ระบบไม่ก าหนดพ้ืนที่ เป็นระบบท่ีพนักงานแต่ละคนรับผิดชอบแต่ละใบสั่งจ่ายสินคา้ จะหยิบสินคา้
ตามรายการใบสั่งจ่ายแลว้น าสินคา้ไปวางท่ีลานสินคา้ขาออก 

- ระบบแบ่งเขตพ้ืนที ่วิธีน้ีจะแบ่งพ้ืนท่ีคลงัสินคา้เป็นโซน พนกังานหยบิจะรับผดิชอบเป็นโซนไปใบสั่ง
จ่ายสินคา้จะแจกจ่ายไปแต่ละโซนเม่ือพนกังานหยบิสินคา้แลว้ก็น าไปวางท่ีลานรวบรวมสินคา้ 

- ระบบล าดับบริเวณ วิธีน้ีจะจัดล าดับบริเวณคลงัสินคา้ การหยิบสินคา้จะหยิบตามล าดบับริเวณเม่ือ
พนกังานหยบิสินคา้บริเวณแรกแลว้เสร็จก็จะส่งใบสั่งจ่ายสินคา้ต่อไปเร่ือยๆ จนหยบิสินคา้ไดค้รบ 

       -     ระบบรวบรวมใบส่ังจ่าย จะรวบรวมใบสั่งจ่ายสินคา้แลว้ท าการจ าแนกกลุ่มสินคา้พนกังานจะไดรั้ม
อบหมายให้หยบิสินคา้ตามกลุ่มสินคา้เม่ือหยบิสินคา้ไดแ้ลว้ก็น าไปวางเพ่ือคดัแยกตามแต่ละใบสั่ง 

 การบรรจุหีบห่อเพ่ือการขนส่ง (Transportation Packaging) การบรรจุหีบห่อเพ่ือการขนส่ง เพ่ือปกป้อง
ความเสียหายของสินค้าจากการขนส่งและการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีระวางยานพาหนะสูงสุดหีบห่อ จะติดฉลากบอก
ประเภทและปริมาณของสินค้า ค าแนะน าการยกขน เก็บรักษาการบรรจุหีบห่อ     การขนสินค้าขึ้นยานพาหนะ 
(Shipping) สินค้าจะถูกน ามาวางรวมกันท่ีลานสินค้าขาออกพนักงานท าการตรวจสอบและนับสินค้าท่ีขนข้ึน
ยานพาหนะแต่ละคนั เพ่ือไม่ให้มีความผิดพลาดดา้นจ านวนและชนิดสินคา้ความผิดพลาดเป็นความสูญเสีย บริษทั
จะต้องน าสินค้ากลับซ่ึงเสียค่าขนส่งขณะท่ีลูกค้าจะไม่มีสินค้าใช้หรือขาย  การตรวจนับสินค้า  (Inventory 
Checking) การตรวจนบัสินคา้ในคลงัสินคา้เป็นการตรวจสอบสต๊อกสินคา้และปริมาณและเปรียบเทียบกบัสถิติสินคา้
ท่ีไดจ่้ายออกไปว่าถูกตอ้งตรงกนัหรือไม่นอกจากน้ียงัเป็นการตรวจสอบสภาพและต าแหน่งท่ีจดัเก็บสินคา้อีกดว้ย 

การวิเคราะห์ Why Why Analysis  (ทองพนัชั่ง พงษ์วารินทร์, 2553) จะเป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหา โดยหากเราสามารถค้นพบสาเหตุรากเหง้าและก าจดัได้แลว้ ปัญหาเดิมจะไม่เกิดซ ้ า หากปัญหาเดิมเกิดซ ้ า 
แสดงว่าการวิเคราะห์ของเรานั้นมาผิดทาง หรือ อาจมีบางสาเหตุตกหล่นไป อาจจะตอ้งมาท าการวิเคราะห์ใหม่  เพ่ือ
น าไปสู่การแกไ้ขและป้องกนัการเกิดซ ้ า 

เคร่ืองมือน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาก หากผูว้ิเคราะห์ มีความเขา้ใจ และมีความช านาญในงานท่ี
ตนท าอยู่  ส่วนใหญ่การใชห้ลกัการ Why Why Analysis นั้น เป็นไปเพียงเพ่ือน าเสนอต่อลูกคา้ เม่ือเกิดปัญหาจาก
ลูกคา้ เท่านั้น แต่ปัญหาเดิมยงัคงเกิดซ ้ าอยูเ่ร่ือยๆ อาศยัเพียงการตรวจสอบท่ีถ่ีข้ึน ซ่ึงก่อให้เกิดความสูญเปล่าตามมา            

หลกั Why-Why Analysis 10 ขอ้ 
1. ใส่เร่ืองหลกัเพียงเร่ืองเดียวในประโยคแสดง “ปรากฏการณ์” หรือ“สาเหตุ” 
2. “ท าไม” ตอ้งสัมพนัธ์กบั “ปรากฏการณ์”  
3. “ท าไม” ท่ีเขียนข้ึนตอ้งสัมพนัธ์กบัเหตุผลไม่ว่าจะอ่านไปขา้งหนา้หรือยอ้นกลบั 
4. เขียน “ท าไม” เป็นข้อๆ เรียงกันโดยให้ตัวหลังสัมพนัธ์กับตัวหน้า ให้ทวนสอบความถูกต้องโดยการอ่าน

ยอ้นกลบั 
5. สร้างประโยค “ท าไม” ให้ตรงตามเป้าหมายของการวิเคราะห์ 
6. การเขียน “ท าไม” ท่ีทุกคนเขา้ใจตรงกนั (อ่านแลว้เขา้ใจง่าย) 

https://www.logisticafe.com/tag/receiving/
https://www.logisticafe.com/tag/storage/
https://www.logisticafe.com/tag/transportation-packaging/
https://www.logisticafe.com/tag/shipping/
https://www.logisticafe.com/tag/inventory-checking/
https://www.logisticafe.com/tag/inventory-checking/
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7. มีเกณฑก์ารใชค้  าคุณศพัทท่ี์ชดัเจน (กระชบั) 
8. อยา่ใชค้  าว่า “ท าไม” ในดา้นความรู้สึกของคน (วดัไม่ได ้ก็ปรับปรุงไม่ได)้ 
9. คน้หา “ท าไม” ต่อไป จนแน่ใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ ้ าข้ึนอีก (ตอ้งทวนสอบ) 
10. ขอ้ 10 พิสูจน์ความถูกตอ้งของ “ท าไม” ท่ีสถานท่ีจริง และกบัของจริง ในขั้นตอนน้ีส าคญัเป็นอยา่งมาก

ในการตรวจสอบความถูกตอ้ง ของการระดมความเห็น(Brainstorm) รวมถึงการวิเคราะห์ คน้หาความจริง จากสาเหตุท่ี
เป็นไปได ้ท่ีหนา้งาน 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ Why Why Analysis มีดงัน้ี 
1. วิเคราะห์ขอ้เท็จจริงโดยไปดูสาเหตุจริง ๆ ให้รู้อย่างลึกซ้ึงว่ามีท่ีมาท่ีไปอย่างไรและมีลกัษณะเป็น

อยา่งไร 
2. วิเคราะห์หาตน้ตอของปัญหา โดยการวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรากฎการณ์หรือปัญหาซ่ึงท าได้

โดยการถามท าไม ท าไม ไปเร่ือย ๆ จนเจอตน้ตอของปัญหา 
3. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ โดยท าการถามกลบัไปกลบัมาว่าส่ิง  ๆนั้น เป็นเหตุเป็นผลหรือมีความสอดคลอ้งกนั    

เชิงตรรกะ (Logic) หรือไม่ 
4. วิเคราะห์หาวิธีการแกไ้ขหรือป้องกนั จากการวิเคราะห์ขั้นสุดทา้ยท าให้เราไดท้ราบถึง ตน้ตอท่ีแทจ้ริง 

จากนั้นก็มาคน้หาวิธีการแกไ้ขและมาตรการป้องกนัการเกิดซ ้ า 
5. น ามาตรการท่ีไดไ้ปปฏิบติัจริง โดยการน าวิธีการแกไ้ขและป้องกนัดงักล่าวไปปฏิบติั  
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (The Related Research) 
อภิญญา ชัยเพียรเจริญกิจ (2549) ได้ศึกษาวิจัย เร่ืองการจัดวางคลังสินค้าของบริษัท ABC  ว่ามีความ

เหมาะสมหรือไม่ ซ่ึงน าเอาหลกัการจดัวางผงัคลงัสินคา้อย่างมีระบบ และแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์มาใชใ้นการ
วิเคราะห์ โดยออกแบบสอบถามหาความสัมพนัธ์ของแผนกต่าง ๆ รวมถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางผงัคลงัสินคา้และ
น าเอาขอ้มูลต่าง ๆ มาศึกษาทิศทางการไหลของงานว่าดว้ยการจดัวางผงัภายในคลงัสินคา้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่  
และทดลองปรับปรุงผงัการจดัวางผงัคลงัสินเคา้ใหม่เม่ือมีการโยกยา้ยแผนกต่าง ๆ  โดยพบว่าส่วนมากความสัมพนัธ์
ระหว่างแผนกจ าเป็นตอ้งอยู่ใกลก้นั เน่ืองจากมีความต่อเน่ืองของกระบวนการท างาน ซ่ึงผงัคลงัสินคา้ในปัจจุบนัเป็น
ผงัคลงัสินคา้ท่ีดีอยู่แลว้ หากมีการโยกยา้ยแผนกจัดเก็บเขา้ชั้นวางของสินคา้ประเภทกนัชน  ให้อยู่ใกลก้บัแผนกรับ
สินคา้มากข้ึน (ทางเลือกท่ี2) เน่ืองจากแผนกทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัมากกว่าแผนกอ่ืน ๆ และสินคา้ท่ีเป็นกนัชนเป็น
สินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่ มีรูปแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีแตกต่างจากอะไหล่อ่ืน ๆ  รวมทั้งเป็นสินคา้ท่ีมีปริมาณการน าเขา้และ
ส่งออกสูง อีกทั้งยงัมีแนวโน้มท่ีจะมีปริมาณการสั่งซ้ือท่ีสูง จึงจ าเป็นต้องพิจารณาการวางผงัคลังสินค้าในแนว
ทางเลือกท่ี 2 เขา้มาเพ่ือรองรับกบัสถานการณ์ในอนาคต 

กาญจนะ วิจิตร (2549) ได้ศึกษาวิจัยถึงการวางแผนการท าขอ้ตกลงร่วมกันในการสั่งซ้ือและทดแทนวตัถุดิบ 
ระหว่างบริษทัผูผ้ลิตเบาะรถยนต์ กบับริษทัซัพพลายเออร์ เป็นการน าเสนอการบริหารขอ้มูลสินคา้คงคลงั มีการเช่ือมโยง
ขอ้มูลระหว่างกนั  โดยการก าหนดปริมาณสินคา้คงคลงัส ารอง การก าหนดจุดสั่งซ้ือ การหาขนาดการสั่งซ้ือท่ีประหยดั มีการ
ก าหนดอตัราความเป็นไปไดใ้นการไดรั้บสินคา้เป็นร้อยละ 98 ผลจากการก าหนดปริมาณต่าง  ๆของการบริหารสินคา้คงคลงั
เม่ือเทียบกบัระบบเดิมท าให้ตน้ทุนลดลงถึงร้อยละ 17.71 และจากการท าความร่วมมือในการสั่งซ้ือ ท าให้เกิดความคล่องตวั 
และบริษทัซพัพลายเออร์จะไดรั้บประโยชน์ในเร่ืองของรายไดจ้ากการให้บริการท่ีเพ่ิมข้ึน 
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เสาวรส จรัสวฒันาวรรณ และณฐัวี อุตกฤษฎ ์(2552) ไดศึ้กษาวิจยัการน าระบบสารสนเทศเขา้มาวางแผนการ
ผลิตและการจดัการคลงัสินคา้ โดยเป็นระบบท่ีพฒันาข้ึนเพ่ือช่วยสนับสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการ
วางแผน ปริมาณการสั่งผลิต และช่วยแกปั้ญหาทางดา้นการจดัการสินคา้ ให้สามารถตรวจรับไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมี
การจดัการรูปแบบเอกสารอยา่งเป็นระบบมากข้ึน  โดยการน าทฤษฎีของการหาปริมาณการสั่งผลิตท่ีประหยดัท่ีสุดมา
ช่วยค านวณหาปริมาณการสั่งผลิตสินคา้ล่วงหนา้ให้มีปริมาณท่ีเพียงพอต่อการผลิตแต่ละเดือนไดอ้ยา่งเหมาะสม และ
ใกลเ้คียงกบัปริมาณการขายสินคา้จริงมากท่ีสุด  กล่าวโดยสรุป ระบบช่วยให้ตน้ทุนการผลิตสินคา้ลดลงไดร้้อยละ 53 
และผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชท้ั้งหมออยูใ่นระดบัดี 
        

กรอบแนวคิด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูท้  าการวิจยัได้ท  าการก าหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล และการด าเนินการ ท างานวิจยั โดยการสัมภาษณ์                   
แบบ มีโครงสร้าง  2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1   เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป 
ส่วนท่ี 2   เก่ียวกบัปัญหาต่าง ๆ ของการปฏิบติังาน 
 

กลุ่มตวัอยา่ง (จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง และการสุ่มตวัอยา่ง) 
กลุ่มตัวอย่างในเชิงลึกกับผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยคลงัพสัดุ ผูมี้ประสบการณ์โดยตรง 

จ านวน    10 คน ไดแ้ก่ 
- หัวหนา้หน่วยคลงัพสัดุ(รองผูอ้  านวยการฝ่าย,ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่าย)  จ านวน 2 คน 
- พนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดูแลระบบจดัการคลงัฯ    จ านวน 2 คน  
- พนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดูแลการสั่งซ้ือสั่งจา้ง    จ านวน 2 คน  
- พนกังานและลูกจา้งท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีการเบิกจ่าย   จ านวน 2 คน 
- พนกังานและลูกจา้งท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีงานดา้นการขนส่ง   จ านวน 2 คน 

ปัจจัย 

ต าแหน่ง 
1.ผูบ้ริหารหน่วยคลงัพสัด ุ
2.พนักงานและลูกจา้งหน่วยคลงั
พสัดุ 

กระบวนการ 

กระบวนการจดัการ  
1.การระบุปัญหา 
2.การหาสาเหตุของปัญหา 
3.จดัการขอ้มูลให้เป็นระบบ 
4.การประมวลผลกลัน่กรอง 
5.หาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
 

ผลที่ไดรั้บตาม
กระบวนการจดัการ 

ขอ้มูลยอ้นกลบั 
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คุณสมบตัิ/คุณลกัษณะ
ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น 

แผนภูมิก้างปลา (Fish Bone) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีท าการแยกปัจจัย (Factor) ท่ีมีผลเก่ียวเน่ือง เพ่ือน าไปสู่
ปัญหาท่ีแทจ้ริง โดยการก าหนดสาเหตุหลกั  สาเหตุรอง และสาขายอ่ย ของปัญหาท่ีมีทั้งหมด 
 

 
 

หลงัจากไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลในเบ้ืองตน้จนแลว้เสร็จ จะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
1. น าขอ้มูลและรายละเอียดท่ีได ้มาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนการวิเคราะห์ ท าแบบรายละเอียด

ให้ครบถว้นตามท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ การส ารวจ สังเกต การจดบนัทึก และภาพถ่าย 
2. ท าการวิเคราะห์ขอ้มูล ด าเนินการวิเคราะห์เน้ือหาท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลท่ีเป็นเชิงพรรณา และขอ้มูล

เชิงปริมาณ เพ่ือท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาออกเป็นในแต่ละประเด็น 
 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การส ารวจ ตรวจสอบ และศึกษาขอ้มูลถึงรูปแบบการท างาน ว่าอะไรคือสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา โดยแบ่ง

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติยภูมิ ตามรายละเอียดดงัน้ี 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการศึกษาเก่ียวกบัสถานการณ์ กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

ปัญหาเบ้ืองตน้ โดยสังเกตจากพฤติกรรมของพนักงานขณะปฏิบติัหน้าท่ี และสัมภาษณ์เชิงลึก  กับพนักงานและ
ประสบการณ์โดยตรงจากผูบ้ริหาร 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาขอ้มูลเอกสารทางวิชาการ บทความ ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หนงัสือ 
วารสาร เอกสารตีพิมพเ์ผยแพร่ของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นการศึกษาเพ่ือน าขอ้มูลจากการวิเคราะห์   มาใชใ้นการอา้งอิง 
เพ่ือให้ผลการด าเนินการศึกษามีความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 

โดยผูว้ิจยัจะด าเนินการรวบรวมขอ้มูล โดยมีล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. การส ารวจและเก็บรวบรวมปัญหาเพ่ือน ามาเป็นขอ้มูลในการเลือกวิเคราะห์ 
2. ท าการศึกษา กระบวนการท างาน ตามลกัษณะของกิจกรรม โดยเร่ิมตั้งแต่การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ไป

จนถึงการจดัส่ง และท าการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีการวางแผน มี
การจดัเตรียมชุดค าถาม และวิธีการสัมภาษณ์อยา่งเป็นระบบและมีขั้นตอนล่วงหนา้ มีการด าเนินงานแบบเป็นทางการ

สาเหตุ 

สาเหตุหลกั 

สาเหตุรอง 

สาเหตุย่อย 

ผล 

คุณสมบตัิ/คุณลกัษณะ
ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น 
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ภายใตก้ฎเกณฑห์รือมาตรฐานเดียวกนั โดยรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหาร พนักงานและลูกจา้งของหน่วยคลงัพสัดุ  ผูมี้
ประสบการณ์โดยตรง   
 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 
วิเคราะห์ขอ้มูลจากสาเหตุหลกั สาเหตุรอง และสาเหตุย่อยของปัญหา  จากการสัมภาษณ์ผูมี้ประสบการณ์

โดยตรง ตามแนวคิดกระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพของ Mile & Hubeman (1994) โดยมีองคป์ระกอบหลกั 3 
ประการ ดงัน้ี 

1. การจดัระเบียบขอ้มูล (Data Organizing เป็นกระบวนการจดัการดว้ยกรรมวิธีต่าง ๆ  เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ี
เป็นระเบียบทั้งทางกายภาพและในทางเน้ือหา พร้อมท่ีจะแสดง และน าเสนออยา่งเป็นระบบได ้

2. การแสดงขอ้มูล (Data Display) คือ กระบวนการน าเสนอขอ้มูล ในรูปของการพรรณนา เป็นผลมาจาก
การเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีจดัระเบียบแลว้ ตามกรอบแนวคิด 

3. การหาข้อสรุป การตีความ และการตรวจสอบความถูกตอ้งตรงประเด็น (Conclusion Interpretation 
andVerification) เป็นกระบวนการหาขอ้สรุป การตีความหมายของผลท่ีจะแสดงขอ้มูล รวมถึงตรวจสอบขอ้สรุปว่า
ถูกตอ้งตรงประเด็นและน่าเช่ือถือเพียงใด 

ก าหนดสาเหตุหลกั สาเหตุรอง และสาเหตุยอ่ยของปัญหาท่ีมีทั้งหมด ท าการตรวจสอบขอ้มูลสามเส้า (Data 
Triangulation) โดยตรวจสอบจากแหล่งท่ีมา 3 แหล่ง ไดแ้ก่  

- การตรวจสอบแหล่งเวลา โดยก าหนดช่วงเวลาท่ีเหมือนกนั 
- การตรวจสอบสถานท่ี โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งปฏิบติังานในสถานท่ีเดียวกนั 
- การตรวจสอบบุคคล โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งมีระดบัต าแหน่งในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 

 

4. ผลการวจิัย 
จากการศึกษาพบว่าขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งมีเพศหญิง 6 คน ชาย 4 คน อาย ุ51 ปีข้ึนไป อายงุาน 21-30 

ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี แบ่งตามระดบัต าแหน่งเป็นรองผูอ้  านวยการฝ่าย 1 คน ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่าย 1 คน 
พนกังาน 6 คน และลูกจา้ง 2 คน โดย ระบุปัญหาจากการปฏิบติังาน ในหลายดา้น เช่น บุคลากร ระบบ สถานท่ี แนว
ทางการบริหาร ขาดความชดัเจนของเป้าหมาย  การจดัส่ง งบประมาณไม่เพียงพอ ไม่มีการวางแผนในการจัดซ้ือ       
ซ่ึงปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งต้น เป็นผลท าให้ไดรั้บการร้องเรียนจากหน่วยงาน ว่าไดรั้บพสัดุไม่ทนัตามความตอ้งการ       
ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัในการท่ีจะปรับปรุงกระบวนการดา้นการจดัการคลงัพสัดุ ดงันั้นเพ่ือลดปัญหาจากการท่ีหน่วยงาน
ไดรั้บพสัดุ   ไม่ทนัตามความตอ้งการ และลดความผดิพลาดในการปฏิบติังาน จึงท าการแยกสาเหตุไดด้งัน้ี 

สาเหตุหลกัของปัญหาเกิดจาก 
- หน่วยงานไดรั้บพสัดุล่าชา้  
- พสัดุมีไม่เพียงพอต่อการใชง้าน  
- หน่วยงานไดรั้บการบริการท่ีไม่เกิดความประทบัใจ 
สาเหตุรองของปัญหาเกิดจาก 
- การปฏิบติังานดว้ยความเคยชิน 
- การละเลยปัญหา 
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- การไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
สาเหตุยอ่ยของปัญหาเกิดจาก 
- วสัดุ อุปกรณ์ สถานท่ี ไม่เหมาะสม 
- บุคลากรขาดความใส่ใจในงานบริการ 
- ระบบงานท่ีใชส้นับสนุนการปฏิบติังาน 
สรุปผลการวจิัย 

        สาเหตุหลกัของการเกิดปัญหาการร้องเรียน คือ การส่งพสัดุให้หน่วยงานล่าชา้ พสัดุมีไม่เพียงพอต่อการใช้
งาน  หน่วยงานไดรั้บการบริการท่ีไม่เกิดประทบัใจ ทั้งน้ีมีผลมาจากบุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเคยชิน  ไม่ปฏิบติั
หนา้ท่ีตามความรับผดิชอบ และละเลยปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 

5. การอภปิรายผล 
เพ่ือให้การปฏิบติังานของหน่วยคลงัพสัดุ ลาดพร้าว99  สามารถตอบสนองความตอ้งการของทุกหน่วยงาน

ภายในธนาคารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดย ไดรั้บพสัดุ ถูกตอ้ง ครบถว้น รวดเร็ว ตรงตาม
ความตอ้งการ โดยมีขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 3 แนวทาง ดงัน้ี 

แนวทางที ่1. จา้งบริษทัภายนอกเขา้มาบริหารจดัการคลงัพสัดุแบบเต็มรูปแบบ  
ธนาคารจา้งบริษทัภายนอกเขา้มาบริหารจดัการคลงัพสัดุแบบเต็มรูปแบบ ทั้งการรับพสัดุ การเบิกพสัดุ  การ

จ่ายพสัดุ  รวมถึงการขนส่งพสัดุให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ ภายในธนาคาร 
แนวทางที ่2. จา้งบริษทัภายนอกเขา้มาบริหารจดัการเฉพาะงานดา้นขนส่ง 
ธนาคารด าเนินการในขั้นตอนการรับพสัดุ การเบิกพสัดุ การจ่ายพสัดุ ยกเวน้การขนส่งพสัดุท่ีจะด าเนินการ

จา้งบริษทัภายนอกเขา้มาด าเนินการ เพ่ือลดปริมาณงานในดา้นน้ีลง บุคลากรสามารถช่วยปฏิบติังานดา้นอ่ืน ๆ และท า
ให้หน่วยงานจะไดรั้บพสัดุไดอ้ยา่งรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

แนวทางที ่3. ปรับปรุงกระบวนการในการบริหารจดัการคลงัพสัดุโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เต็มประสิทธิภาพ 
- บริหารจดัการพ้ืนท่ีให้มีความเหมาะสม สะดวก สบาย ในการจ่าย เป็นหมวดหมู่ 
- บริหารจดัการบุคลากรท่ีมีอยู่ให้เหมาะสมกบังาน โดยจดัให้มีการหมุนเวียนงาน เพ่ือให้บุคลกรทุกคน

สามารปฏิบติังานทดแทนกนัได ้
- ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง เพ่ือให้ไดพ้สัดุทนัตามความตอ้งการ และเป็นไปตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือ

จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ .ศ . 2560 และตามระเบียบธนาคารออมสินฉบบัท่ี 628 ว่าดว้ยการ
พสัดุ โดยมีการเตรียมการ วางแผนการจดัซ้ือจดัจา้งเพ่ือให้ใชง้านไดต้ลอดทั้งปี  

โดยมีขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่างกนัออกไปในแต่ละแนวทาง ดงัน้ี 
แนวทางที ่1. จา้งบริษทัภายนอกเขา้มาบริหารจดัการคลงัพสัดุแบบเต็มรูปแบบ 
ขอ้ดี สามารถใชพ้ื้นท่ีในอาคารคลงัพสัดุ ลาดพร้าว เป็นส านักงานชัว่คราว ส าหรับหน่วยงานในส านกังาน

ใหญ่ท่ีมีการปรับปรุงพ้ืนท่ี  ลดค่าใชจ่้ายในการเช่าใชพ้ื้นท่ีอาคารส าหรับหน่วยงานในส านกังานท่ีมีการปรับปรุงพ้ืนท่ี 
ขอ้เสีย ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนมีราคาสูง มีค่าใชจ่้ายโดยประมาณ 3,200,000 บาท เม่ือเทียบกบัการท างานใน

แบบเดิมในช่วงแรกของการเปล่ียนแปลง อาจเกิดปัญหาในการบริการจดัการ และเกิดความเส่ียงท่ีหน่วยงานอาจไดรั้บ
ของไม่ตรงตามความตอ้งการ และอาจเกิดการล่าชา้  ขาดพ้ืนท่ีในการจดัเก็บครุภณัฑร์อจ าหน่าย 
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แนวทางที ่2. จา้งบริษทัภายนอกเขา้มาบริหารจดัการเฉพาะงานดา้นขนส่ง 
ขอ้ดี   ลดปัญหาการขนส่งท่ีมีความล่าชา้ ลดขั้นตอนงานในส่วนของการบรรจุหีบห่อ  สามารถให้บุคลากรไป

ปฏิบติังานในหนา้ท่ีอ่ืน  ๆได ้
ขอ้เสีย อาจเกิดการสูญหายของพสัดุในระหว่างกระบวนการจดัส่ง  ธนาคารเสียค่าใชจ่้ายในการขนส่งเพ่ิม

มากข้ึน มีค่าใชจ่้ายโดยประมาณ 1,700,000 บาท 
แนวทางที ่3. ปรับปรุงกระบวนการในการบริหารจดัการคลงัพสัดุโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เต็มประสิทธิภาพ 
ขอ้ดี  ไม่มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเพ่ิม และสามารถดึงศกัยภาพของบุคลกรท่ีมีอยู่ น ามาใชง้านไดเ้ต็ม

ประสิทธิภาพ  ธนาคารเสียค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการนอ้ยลง  มีความสะดวก สบายในการจ่ายพสัดุ 
ขอ้เสีย  บุคลากรอาจติดอยูก่บัพฤติกรรมเดิม 
 
สรุปผลแนวทางการแก้ไขปัญหา 
จากการศึกษาควรท าการปรับปรุงกระบวนการในการบริหารจัดการคลังพสัดุโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้  

เต็มประสิทธิภาพ  รวมถึงก าหนดนโยบายให้มีความชดัเจนเน่ืองจากมีการใชง้บประมาณท่ีน้อยกว่าแนวทางอ่ืน ๆ 
และสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การปรับกระบวนการบริหารจัดการพ้ืนท่ีให้มีความ
เหมาะสม สะดวก สบาย ในการจ่าย เป็นหมวดหมู่  บริหารจดัการบุคลากรท่ีมีอยู่ให้เหมาะสมกบังาน โดยจดัให้มี     
การหมุนเวียนงาน เพ่ือให้บุคลกรทุกคนสามารถปฏิบติังานทดแทนกันไดด้  าเนินการจดัซ้ือจดัจ้าง เพ่ือให้ไดพ้สัดุ    
ทนัตามความตอ้งการ และเป็นไปตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ   
ตามระเบียบธนาคารออมสินฉบบัท่ี 628  ว่าดว้ยการพสัดุ  โดยมีการเตรียมการ วางแผนการจดัซ้ือจดัจา้งเพ่ือให้ใชง้าน
ไดต้ลอดทั้งปี โดยมีแผนการปฏิบติังาน (Action Plan) ดงัน้ี 

แผนการปฏบิัตงิาน (Action Plan) 

กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา(วนั) 

เร่ิม ส้ินสุด 
1. ศึกษาแนวทาง เปรียบเทียบ งบประมาณในการใช้
ปรับปรุงกระบวนการ 

1 มิ.ย.62 30 มิ.ย. 62 30 

2. น าเสนอธนาคารพิจารณาเพ่ือเห็นชอบแนวทาง
ในการปรับปรุงกระบวนการ 

1 ก.ค. 62 7 ก.ค. 62 7 

3. จดัประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 8 ก.ค. 62 10 ก.ค.62 3 
4. ออกแบบ วิเคราะห์ เสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการ 

11 ก.ค. 62 31 ส.ค. 62 52 

5. น าเสนอแผนการปรับปรุงกระบวนการเพ่ือให้
ธนาคารอนุมติั 

1 ก.ย. 62 7 ก.ย. 62 7 

6. ด าเนินการตามแผน/เร่ิมใชง้าน 8 ก.ย. 62 30 พ.ย. 62 83 
7.ติดตามประเมินผล 1 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 62 31 
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
บทสรุป 
การศึกษาแนวทางเพ่ือลดตน้ทุนและบรรลุวตัถุประสงค์ตามภารกิจหลกัของหน่วยคลงัพสัดุ ลาดพร้าว99  

เป็นการปรับปรุงกระบวนการ การทบทวนขั้นตอนวิธีปฏิบติั   การน าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ืออ านวยความสะดวก  เพ่ิม
ความรวดเร็ว และถูกตอ้ง  โดยจะส่งผลให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และยงัลดตน้ทุนการด าเนินงานได้
อีกดว้ย 

ขอ้เสนอแนะ 
- ควรมีการทบทวนกระบวนการขั้นตอนและวิธีการจดัการตามลกัษณะพสัดุ ไปพร้อมกบัโครงการซ้ือ

และพฒันาระบบสารสนเทศ เพ่ือลดระยะเวลาในการด าเนินการ 
- ควรมีการจดัท าเอกสาร Work Instruction  ส าหรับกระบวนการปฏิบติังานต่าง ๆ ในทุกภารกิจ  โดยท า

การทบทวนตามขอ้ 1. เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัและใชอ้า้งอิงส าหรับฝ่ายงานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
- - ส าหรับรายการวสัดุส านกังานท่ีหน่วยงานสามารถหาซ้ือไดเ้องในทอ้งถ่ิน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร เอ

4  แฟ้มสันกวา้ง   เคร่ืองตรวจสอบลายมือช่ือ ฯ ควรมีการวิเคราะห์หามูลค่าการใชง้านเฉล่ียต่อปีของแต่ละสาขาทุกปี 
เพ่ือก าหนดเป็นหลกัเกณฑ์ส าหรับการตั้งงบประมาณใชจ่้ายแบบยืดหยุ่นมากกว่าท่ีจะมีการก าหนดเป็นงบประมาณ
ค่าใชจ่้ายแบบตายตวั รวมไปถึงเร่ืองการประเมินประสิทธิภาพการใชง้บประมาณ 

- ส าหรับรายการวสัดุส่ิงพิมพท่ี์ให้ Download พิมพใ์ชเ้ม่ือจ าเป็น ควรมีการพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการ
คดัเลือกรายการวสัดุและวิเคราะห์ผลดา้นค่าใชจ่้ายท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากตอ้งค านึงถึงผูใ้ช ้ลกัษณะกิจกรรม 
สถานท่ี สภาพแวดลอ้มดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของการให้บริการ 

- กระบวนการบริหารพสัดุท่ีมีประสิทธิภาพ จะตอ้งมีสารสนเทศท่ีใชช่้วยในการตดัสินใจในประเด็น
ต่างๆ ดงันั้นควรก าหนดประเภทรายงาน รูปแบบรายงาน ต่างๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงตอ้งมี
เคร่ืองมือดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถสืบคน้  ใชง้านไดเ้องอย่างรวดเร็ว และมีการพฒันาบุคลากรให้มี
ทกัษะเก่ียวกบัการสืบคน้และจดัท าสารสนเทศจากระบบงานของตนเอง 
  
กติตกิรรมประกาศ   

การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองเร่ืองน้ีฉบบัน้ีได้ดว้ยความกรุณาจาก อาจารย ์ดร.อศัวิณ ปสุธรรม อาจารยท่ี์ปรึกษา
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะน า ตรวจตราและแกไ้ขเน้ือหา ในเร่ืองการปรับปรุงกระบวนการ
ดา้นการจดัการคลงัพสัดุธนาคารออมสิน (ซอยลาดพร้าว 99)   ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณ ประธานกรรมการ และ
กรรมการสอบการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ท่ีกรุณาเสียสละเวลาอนัมีค่าในการให้ค าแนะน าและให้ความรู้แนวทางใน
การแกไ้ขปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ จนการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน รวมถึงผูบ้ริหาร 
บุคลากรจากหน่วยคลงัพสัดุ ผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลอยา่งดียิง่  
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บทคดัย่อ 
ปัญหายอดการใชบ้ริการบตัร VISA Debit ลูกคา้ธนาคารออมสิน  เขตสุราษฏร์ธานี 1 เพ่ือ ศึกษาปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์กับปัญหาการไม่ใช้บตัร VISA DEBITและหาแนวทางเพ่ิมยอดเปิดใช้บริการของลูกค้าบตัร VISA 
DEBIT เน่ืองจากยอดเปิดใชบ้ตัรของลูกคา้ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 1 ไม่ถึง 80% ของเป้าหมายตาม KPI ของ
ธนาคาร ศึกษาคน้ควา้โดยวิธีเก็บแบบสอบถามทั้งส้ิน 221 ฉบบั  และสัมภาษณ์บุคลากรระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้ง  ผลจาก
การศึกษาทางเลือกกลยทุธ์ระดบัองคก์ร และเลือกกลยทุธ์เจริญเติบโต (Growth Strategies) เพ่ือให้สามารถเติบโตและ
น าวิธีการท่ีหลากหลายแนวทางมาประยุกต์ใช้ร่วมกันในการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ มุ่งเน้นการ
เจริญเติบโตอยา่งเขม้ขน้ ในส่วนกลยทุธ์ระดบัธุรกิจ ผูศึ้กษาไดเ้ลือกกลยทุธ์เชิงรุก กลยทุธ์การแข่งขนั กลยทุธ์ดา้นการ
อนุรักษแ์ละกลยทุธ์ดา้นการป้องกนั โดยมุ่งเนน้การให้ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น มีคุณภาพในการส่ือสาร
เก่ียวกบัวิธีการใชง้านบตัร VISA ในอนาคต การบริการ ให้ค  าแนะน าและสิทธิประโยชน์ในการเปิดใช้บตัร VISA 
DEBIT แก่ลูกคา้ธนาคารออมสิน  โดยแนวทางท่ีเลือกเพ่ือแกไ้ขปัญหายอดการเปิดใชบ้ริการบตัรของธนาคารออมสิน
เขต สุราษฎร์ธานี 1 เพ่ือประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ของธนาคาร ปัจจยัความส าเร็จคือเป็นธนาคารเป็นรัฐบาลให้การ
สนับสนุนเป็นจุดแข็งขององค์กร ท่ีก  าหนดวิสัยทศัน์ และพนัธกิจและทิศทางการด าเนินงานท่ีน้อมน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพฒันาแบบยัง่ยนืของสหประชาติ ซ่ึง
ปรับเปล่ียนไปตามยุคดิจิทลัและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค กลยุทธ์การอนุรักษ์ โดยการปรับปรุงจุดให้บริการตูฝ้าก -
ถอน อิเลกทรอนิกส์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งเพียงพอ และกลยทุธ์การป้องกนัรักษาฐานลูกคา้เก่า 
ค าส าคญั:  VISA Debit 

 

ABSTRACT 
Problem of using VISA Debit card service, GSB customer Surat Thani 1  zone to study the factors that are 

related to the problem of not using VISA DEBIT card and find ways to increase the service activation of VISA DEBIT 
card customers due to the card usage of the Government Savings Bank Suratthani 1  area not less than 80% Of the 
target according to the KPI of the Bank. Study and research by collecting 221 questionnaires and interviewing relevant 
persons. The results of the study of organizational strategy options And the selection of growth strategies (in order to 
be able to grow and apply a variety of approaches to be applied together in the business to achieve success Focus on 
intensive growth In the business level strategy The study has chosen an aggressive strategy. Competitive strategy 
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Conservation strategies and prevention strategies By focusing on providing knowledge and understanding that is 
accurate, complete, with quality in communication about how to use VISA cards in the future. Services Providing 
advice and benefits in using VISA DEBIT cards to GSB customers By choosing the solution to solve the problem of 
the opening of the service card of the Government Savings Bank, Surat Thani District 1  in order to promote the 
products of the bank The success factor is that being a bank is a government providing support as the strength of the 
organization. That defines the vision And the mission and direction of operation that led to the sufficiency economy 
philosophy And correspond to the national strategic plan Sustainable development goals of the United Nations Which 
changes according to the digital age and the majority of consumers' behavior Conservation strategy By improving the 
service points for deposit-withdraw vending machines Electronics to meet the needs of customers adequately And 
prevention strategies to maintain old customers 
Keywords: VISA Debit    
 
1. บทน า 

 ธนาคารออมสินไดพ้ฒันาการให้บริการทางการเงินเพ่ือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการทุกๆดา้น เพ่ือ
สร้างอนาคตท่ีมัน่คง  มัง่คัง่ เพ่ือความสุขท่ีย ัง่ยนืของประเทศและประชาชน มุ่งมัน่สร้างสรรคน์วตักรรมการให้บริการ
ทางการเงิน เพ่ือตอบโจทยใ์นทุกกลุ่มลูกคา้ จะน ามาซ่ึงความพึงพอใจสูงสุดของผูใ้ช้บริการ และพร้อมท่ีจะร่วม
ขบัเคล่ือนประเทศไทยเขา้สู่ยคุ Digital Economy และ Thailand 4.0 เพ่ือกา้วสู่ศตวรรษท่ี 2 ของธนาคารออมสินให้เป็น
มากกว่าธนาคาร ธนาคารเพ่ือสังคมการให้บริการบตัรเดบิต คือบตัรท่ีธนาคารออกให้โดยผกูกบับญัชีเงินฝากของผูถื้อ
บตัร ซ่ึงสามารถใชใ้นการท าธุรกรรมการเงินต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเคร่ือง ATM ทั้งการฝาก-ถอนเงิน 
การโอนเงินหรือการสอบถามยอดเงินคงเหลือ รวมถึงการใชจ่้ายสินคา้และบริการต่างๆ จากการท่ีธนาคารออมสินเปิด
ให้บริการบตัรเดบิตเพ่ือให้บริการแก่ลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตสุราษฎร์ธานี พบว่ามียอดเปิดใชบ้ริการบตัร VISA 
DEBIT ของธนาคารออมสินสาขาในเขตสุราษฎร์ธานี 1 ต ่ากว่า 80% ของเป้าหมายตลอดระยะเวลา 3 ปี  

 
 

ผลการด าเนินงาน เขตสุราษฎร์ธานี1 เขตสุราษฎร์ธานี 2 
2558 2559 2560 2558 2559 2560 

เป้าหมาย 28,178 28,630 32,453 22,785 23,150 24,610 
จ านวนบตัร VISA 20,017 18,084 23,441 14,888 14,173 27,707 

ร้อยละ 71.04 63.16 72.23 65.34 61.22 112.58 
เป้าหมายรายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ(ลบ.) 86.98 86.23 82.91 71.31 68.91 62.89 
ยอดรายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ(ลบ.) 81.19 

(12.16) 
80.49 
(12.86) 

100.48 
(20.72) 

51.40 55.24 81.47 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการต่อเป้าหมาย (%) 93.35 93.35 121.20 76.70 80.16 129.54 
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จากยอดการใช้บริการบตัร VISA Debit ลูกค้าธนาคารออมสิน เขต สุราษฏร์ธานี1 จังหวดัสุราษฏร์ธานี        
ท่ีมียอดใชบ้ริการต ่ากว่า 80% ของเป้าหมายตลอด 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2560   โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัปัญหาการเปิดบญัชีแต่ไม่ขอใชบ้ตัร VISA DEBIT อาทิ เพศ การศึกษา อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย การ
รับรู้ความเขา้ใจในบตัร และหาแนวทางแกไ้ขกระตุน้การเปิดใชบ้ริการบตัรเพ่ือเพ่ิมยอดเปิดใชบ้ริการลูกคา้บตัร VISA 
DEBIT ของธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 1 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัญหาการไม่ใชบ้ตัร VISA 
2. เพ่ือหาแนวทางเพ่ิมยอดเปิดใชบ้ริการของลูกคา้บตัร VISA DEBIT 

 
3. การด าเนินการวจิัย 

ปัจจยัการใชบ้ริการบตัร VISA Debit ของลูกคา้ธนาคารออมสิน เขตสุราษฏร์ธานี 1 เพ่ือศึกษาระดบัปัจจยั
การใชห้รือไม่ใชบ้ตัร VISA Debit ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

การทบทวนทฤษฎี 
การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  (Service  Mix) ของ Philip  Kotler  ไวว้่า เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ี

ให้บริการซ่ึงจะได ้ส่วนประสมการตลาด (Marketing  Mix) หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 
1. ดา้นผลิตภณัฑ์  (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ ส่ิงท่ีผูข้าย

ตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้นๆ โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น  
2  ลกัษณะ  คือ  ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งได ้ และผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได้ 

2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value)  
ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ  ดงันั้น การก าหนดราคาการ
ให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจน  และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในการเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ 
ส่งผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ  ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาสถานท่ีตั้ง (Location) 
และพิจารณาช่องทางในการท่ีจะเสนอบริการ (Channels) 

4. ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นส่ิงส าคญัในการส่งขอ้มูลข่าวสารเพ่ือท่ีจะติดต่อส่ือสารให้กบั
ผูใ้ชบ้ริการ  โดยมีความประสงค์ท่ีจะแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้ลูกคา้มีทศันคติท่ีดีและก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้
บริการหรือซ้ือสินคา้ โดยจะเป็นหัวใจส าคญัของการส่งเสริมการตลาด 

5. ด้านบุคคล หรือพนักงาน (People/Employee) โดยได้จากการคัดเลือก การอบรมและการใช้ความรู้
ความสามารถ รวมไปถึงความน่าเช่ือถือของบุคลากร เพ่ือท่ีจะสามารถสร้างความประทบัใจ ความพึงพอใจให้กับ
ลูกคา้ไดดี้กว่า โดยอาจมุ่งเนน้กลยุทธ์ความแตกต่าง อนัจะเกิดเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ห้บริการและผูใ้ชบ้ริการ
ขององคก์ร  เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งมีความคิดริเร่ิม มีความสามารถ และมีทศันคติท่ีดี มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาได้
อยา่งทนัท่วงที ตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และสามารถสร้างค่านิยมท่ีดีให้กบัองคก์รได้ 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1355 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

6. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence)  คือการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพให้กบัลูกคา้  โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้นกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้าง
คุณค่าให้กบัลูกคา้  ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน  และการให้บริการท่ี
รวดเร็ว  หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ  

7. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ  
ท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ (อา้ง
ใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2541) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) กล่าวถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ขนาดครอบครัว 
สถานภาพ อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา โดยองคป์ระกอบเหล่าน้ีจดัเป็นเกณฑท่ี์ไดรั้บความนิยมน ามาใชใ้นการแบ่ง
ส่วนการตลาด โดยลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงส าคญัและช่วยก าหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมายและง่ายกว่าการวดั
ตวัแปรทางดา้นอ่ืนๆ โดยตวัแปรทางดา้นประชากรท่ีส าคญัในการแบ่งส่วนการตลาด ประกอบดว้ย อาย ุเพศ ลกัษณะ
ครอบครัว รายได ้การศึกษา และอาชีพ 

ชนานนัท ์พนัธ์สมจิตร ( 2559 ) ไดศึ้กษา “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ในการซ้ือสินคา้และบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซ้ือสินค้าและบริการของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้งหมด 7 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร 
ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านกายภาพ รวมถึงปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจยั      
ดา้นเพศ ปัจจยัดา้นอาย ุปัจจยัดา้นอาชีพ และปัจจยัดา้นรายได ้เพ่ือน าผลงานวิจยัท่ีไดไ้ปเป็นขอ้มูลในการวางแนวทาง
ในการปรับปรุงและพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการไดอ้ย่างแทจ้ริง   
จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในการซ้ือสินคา้และ
บริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีทั้งส้ิน 5ปัจจยั โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อยดังน้ี  
ปัจจัยด้านกระบวนการในการท างาน ปัจจัยด้านบุคลากร สถานท่ีให้บริการ และลักษณะบตัรเดบิต ปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์และความเพียงพอของสาขาท่ีสมคัรบตัรเดบิต ปัจจยัดา้นร้านคา้ท่ีรองรับการใช้บตัรเดบิต และปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด ในส่วนของปัจจัยด้านราคาไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บตัรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ในการซ้ือสินคา้และบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งมีปัจจยัลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ดา้นอายุ อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ในการซ้ือสินคา้และบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูป้ระกอบการสามารถน า
ผลการวิจยัไปประยกุต์ใชใ้นการด าเนินกลยทุธ์ขององค์กร รวมถึงน าไปปรับปรุงและพฒันาในดา้นต่างๆ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดย้ิง่ข้ึน อีกทั้งผูป้ระกอบรายอ่ืนยงัสามารถ
น าขอ้มูลจากงานวิจยัน้ีไปพฒันาคุณภาพการบริการเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ชบ้ริการไดอี้กดว้ย 
                สมคิด ยาเคน และ พรรณเพ็ญ หอมบุญมา ( 2557 ) ได้ศึกษา “ปัจจัยการเลือกใช้บริการทางการเงินจาก
ธนาคารออมสินของประชากรในเขตเมืองและเขตนอกเมืองในจงัหวดัล าปาง” การศึกษาปัจจยัการเลือกใชบ้ริการทาง
การเงินจากธนาคารออมสินของประชากรในเขตเมือง และเขตนอกเมืองในจงัหวดัล าปาง มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา
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ปัจจยัการเลือกใช้บริการทางการเงินจากธนาคารออมสินของประชากรในเขตเมือง และเขตนอกเมือง ในจงัหวดั
ล าปาง และศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการทางการเงินจากธนาคาร
ออมสินของประชากรในเขตเมือง และเขตนอกเมือง กลุ่มตวัอยา่งเป็นลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาล าปาง และสาขาวัง
เหนือ แห่งละ 100 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test F-test และเซฟเฟ่ (Scheffe) และช่วงระยะเวลาศึกษาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
2556 - มกราคม 2557 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งเขตเมือง และเขตนอกเมือง ในจงัหวดัล าปาง ให้ความส าคญักบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ของธนาคาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการให้บริการ/สถานท่ี ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นบุคลากร และดา้นกายภาพเป็นอย่างมากในการเลือกใชบ้ริการ
ธนาคาร โดยให้ความส าคญัในเร่ืองของประสิทธิภาพของระบบบริการทางการเงิน อตัราดอกเบ้ียมีความเหมาะสม 
ธนาคารตั้ งอยู่ใกลแ้หล่งชุมชน มีการแจกของขวญั/ของท่ีระลึกตามเทศกาล ช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย 
บุคลิกภาพและการแต่งกายของพนกังาน ระบบการเงินของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ และระบบรักษาความปลอดภยัท่ี
น่าเช่ือถือมากกว่าเร่ืองอ่ืน 
                งานวิจยัน้ีมีขอ้เสนอแนะว่า ธนาคารควรจะมีการปรับปรุงผลิตภณัฑข์องธนาคาร อตัราดอกเบ้ีย จดัหาท่ีจอด
รถให้เพียงพอกบัลูกคา้ มีการก าหนดนโยบายในการให้บริการอย่างชดัเจนโดยเน้นคุณภาพในการให้บริการเป็นส่ิง
ส าคญั เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ และมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีน่าเช่ือถือ มีเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ส านกังานในการอ านวยความสะดวกให้บริการทางการเงินท่ีทนัสมยั 

กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

 
 

กลุ่มตัวอย่าง  1. ประชาชนท่ีเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมาใช้บริการ
ธนาคารออมสิน จ านวน 15 สาขา เขตสุราษฏร์ธานี 1 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในช่วงวนัท่ี 1-15  มีนาคม 2562    

กลุ่มตวัอย่าง 2. ผูบ้ริหารระดบัสูงในธนาคารออมสิน เขตสุราษฎร์ธานี  1 จ  านวน 5 ท่าน คิดเป็น 33.33% 
ของผูบ้ริหารทุกสาขาในเขตสุราษฎร์ธานี 1 การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  รายช่ือสาขาธนาคารออมสิน เขต
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สุราษฏร์ธานี 1 จ  านวน 15 สาขา สาขาสุราษฏร์ธานี สาขาบา้นนาสารสาขาเกาะสมุย สาขากาญจนดิษฐ ์สาขาเวียงสระ
สาขาดอนสัก สาขาถนนราษฏร์อุทิศ สาขาบ่อผุด สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั เกาะสมุย สาขาเกาะพะงนั สาขาขุนทะเล
สาขาบา้นนาเดิม สาขาละไม สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั สุราษฏร์ธานี  สาขาสหไทย สุราษฏร์ธานี 

ตอนท่ี 1 คุณลกัษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย ใชส้ถิติการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  

ตอนท่ี 2 – 7 ประสบการณ์การใชบ้ริการธนาคารออมสิน การรับรู้ความเขา้ใจในการใชบ้ตัร VISA Debit 
ความถ่ีในการใชง้านบตัร VISA Debit ความคิดเห็นเก่ียวกบับริการบตัร VISA Debit ความพึงพอใจอตัราค่าธรรมเนียม
การใชบ้ริการบตัร VISA Debit และความคิดเห็นเก่ียวกบัพนกังาน วิเคราะห์โดยใชส้ถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สถิติการวิจัย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)  วิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวั โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ซ่ึงตัวแปรทั้ งสองตัวนั้ นจะต้องมีระดับการวดัไม่ต ่ ากว่าช่วงสเกล (Interval Scale) หรือ
อตัราส่วนสเกล (Ratio Scale) วิเคราะห์ไดโ้ดยการท าโดยการทดสอบนัยส าคญัทางสถิติแบบสองทาง (Two-tailed) 
โดยก าหนดความมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ถา้ค่า p-value < 0.05 แสดงว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามแต่ละคู่นั้นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

การตรวจสอบความตรงดา้นเน้ือหา  
ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงดา้นเน้ือหา (Content validity) จากผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 3 

ท่าน ซ่ึงประกอบดว้ย อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 1 ท่าน ผูจ้ดัการธนาคาร    ออมสิน 1 ท่าน และนกัวิชาการท่ีมีประสบการณ์
ดา้นวิจยั 1 ท่าน และหลงัจากไดรั้บค าแนะน าและขอ้เสนอแนะ จึงน าเคร่ืองมือมาปรับปรุงเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์
มากท่ีสุดก่อนน าไปใช ้

  การตรวจสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือ   
  ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิและทดลองใช ้ (Try out) กบั

พ้ืนท่ีท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกบัพ้ืนท่ีของเขตสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน เขตสุราษฏร์ธานี 2 จ  านวน 
30 คน โดยน าข้อมูลท่ีได้มาค านวนหาค่าความเท่ียงของเคร่ืองมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากบั 0.91 

จากการสัมภาษณ์บุคลากรระดบัสูง  
1. จากปัญหายอดการเปิดใชง้านบตัร VISA Debit ต ่ากว่าเขตอ่ืนๆ ท่านคิดว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไร 

- ขาดการประชาสัมพนัธ์ สินคา้ประกอบการส่งเสริมการขาย 
- ลูกคา้มีทางเลือกในการหลีกเล่ียงค่าธรรมเนียมมากข้ึน เช่น การใช ้MYMO 
- กลุ่มลูกคา้เป็นผูสู้งอายเุป็นส่วนใหญ่ 
- ทศันคติของลูกคา้ต่อธนาคารออมสิน คือธนาคารส าหรับการออมเงิน จึงมาติดต่อเปิดบญัชีเพ่ือ

การออม 
2. นโยบายสาขายอ่ย มีผลต่อการใชบ้ตัรเดบิตหรือไม่ เช่น การท าตลาด การส่งเสริมการขาย 
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- มีผล เน่ืองจากจะท าให้ลูกคา้เขา้ถึงผลิตภณัฑ์และเขา้ใจการใชบ้ตัรในการรูดซ้ือสินคา้และบริการ
ได ้

- มีผล เพราะการส่งเสริมการตลาดยงันอ้ย ไม่สามารถกระตุน้แรงจูงใจลูกคา้ได ้
- มีผล เน่ืองจาก หากสาขาท าการจดัโปรโมชนักระตุน้ยอดขายบตัรเดบิตเองจะท าให้สาขาย่อยมี

ภาระค่าใชจ่้ายสูง 
3. จากการให้บริการพบว่ากลุ่มประชาชนนิยมใชบ้ตัรเน่ืองจากสาเหตุใด 

- สามารถฝาก-ถอนเงินได ้24 ชัว่โมง 
- ของสมนาคุณเม่ือเปิดบตัรใหม่ 
- สามารถน าไปรูดซ้ือสินคา้ได ้

4. การเขา้ถึงตูฝ้าก-ถอนในแต่ละสาขา มีอุปสรรคหรือปัญหาอยา่งไรบา้ง 
- ตูฝ้าก – ถอน มีปริมาณนอ้ย  
- ตู้ฝาก – ถอน มีสภาพเก่า ส่งผลให้ประมวลผลช้า เม่ือเงินติดภายในตู้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา

เฉพาะหนา้ได ้ในวนัหยดุยาวหรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
5. ท่านมีความเห็นว่าควรมีกลยทุธ์หรือแนวทางแกปั้ญหาอยา่งไร 

- จดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด จดัโปรโมชนัแจกของท่ีระลึกและให้ความรู้การใชง้านบตัรแก่ลูกคา้
ใหม่ 

- ลดค่าธรรมเนียมแรกเขา้เพ่ือกระตุน้ยอดขายบตัร 
- เพ่ิมสิทธิประโยชน์ส าหรับบตัรเดบิตธนาคารออมสิน การมุ่งสัมพนัธ์ชุมชนบอกถึงขอ้ดีของการ

ใชบ้ตัร VISA Debit แทนการติดต่อดว้ยสมุดบญัชี 
6. ความเหมาะสมในกลวิธีท่ีสาขาจะสามารถเพ่ิมยอดการใชง้านบตัรเดบิต  

- แจกของสมนาคุณเพ่ือกระตุน้ยอดการใชบ้ตัร 
- ลดค่าธรรมเนียมเพ่ือดึงดูดลูกคา้ท่ีสมคัรบตัรใหม่ 
- การใชส่ื้อไวรัลในการประชาสัมพนัธ์ 

 

4. ผลการวจิัย 
การศึกษาปัญหายอดการใช้บริการบตัร VISA Debit ของลูกคา้ธนาคารออมสิน เขตสุราษฏร์ธานี 1 เพ่ือ

ศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการไม่ใชบ้ตัร VISA Debit ของลูกคา้ท่ีต ่ากว่าเขตอ่ืน โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล ดงัน้ี ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.9 อายรุะหว่าง 26 - 35 ปี จ  านวนร้อยละ 33.9 คน และรองลงมา 36 - 
45 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.7 การศึกษาระดบั ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 35.7 ส่วนใหญ่อาชีพ ธุรกิจส่วนตวัคิดเป็นร้อยละ 
35.7 และมีรายได ้ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.7 และรองลงมา 20,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 
30.8 

ระดับการเปิดใช้งานบตัร ของลูกค้าธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 1 พบว่ าลูกค้าเปิดใช้บริการบตัร     
ร้อยละ 61.1 ของประชาชนทั้งหมด โดยไม่ใชบ้ริการบตัร VISA Debit เพราะบตัรตอ้งเสียค่าธรรมเนียมรายปี จ  านวน 
43 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 และขั้นตอนการใชง้านยุง่ยาก ซบัซอ้น จ านวน 29 คิดเป็นร้อยละ 13.1 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั พบว่าอายุมีความสัมพนัธ์ระดบัต ่ากบัความถ่ีดา้นการใชง้านบตัร VISA Debit 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดา้นระดบัการศึกษา พบว่า มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางกบัการรับรู้ความเขา้ใจในการใช้
บตัร VISA Debit อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และด้านพนักงานและบริการมีความสัมพนัธ์ระดับปานกลางอย่ างมี
นัยส าคญัทางสถิติ และดา้นรายไดมี้ความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางกบัการรับรู้ความเขา้ใจในการใชบ้ตัร VISA Debit 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
จ านวน 

(N = 221  ) 
ร้อยละ 

เพศ   
     ชาย 93 42.1 
     หญิง 128 57.9 
อายุ    
      15 - 25 ปี 36 16.3 
      26 - 35 ปี  75 33.9 
      36 - 45 ปี 59 

38 
12 

 
27 
20 

26.7 
      46 – 55 ปี 
      56 ปี ข้ึนไป 
ระดับการศึกษา 
      ประถมศึกษา 

17.2 
5.4 

 
12.2 
9.0 

19.5 
      มธัยมศึกษาตอนตน้ 
      มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 43 
      อนุปริญญา/ปวส. 39 17.6 
      ปริญญาตรี 79 35.7 
      สูงกวา่ปริญญาตรี 13 5.9 
อาชีพ   
    นกัเรียน/นกัศึกษา 30 13.6 
    พนกังาน/ลูกจา้งบริษทั 62 28.1 
    พนกังาน/ลูกจา้งรัฐวสิาหกิจ 21 9.5 
    รับราชการ/พนกังานราชการ 19 8.6 
    ธุรกิจส่วนตวั 79 35.7 
    วา่งงาน 10 4.5 
รายได้เฉลี่ย   
    ต ่ากวา่ 10,000  บาท 30 13.6 
    10,000 – 15,000 บาท 53 24.0 
    15,001 – 20,000 บาท 70 31.7 
     20,000 บาทข้ึนไป 68 30.8 
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ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย-ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลดา้นความรู้ความเขา้ใจในการใชบ้ตัรVISA Debit(N=135 ) 

ข้อความ Mean S.D. การแปลผล 

1. ท่านทราบว่าบตัร VISA Debit สามารถใชถ้อนเงินและช าระค่า
สินคา้และบริการได ้

4.25 .739 มาก 

2. ท่านทราบว่าบตัร  VISA Debit สามารถใชฝ้ากเงินสดเขา้บญัชี
ของผูถื้อบตัรไดท่ี้เคร่ืองฝากเงินของธนาคารออมสิน 

4.18 .836 มาก 

3. ท่านทราบว่าบตัร VISA Debit สามารถใชเ้บิกถอนเงินใน
ต่างประเทศได ้

3.31 1.248 ปานกลาง 

4. ท่านทราบว่าบตัร VISA Debit สามารถใชช้ าระค่าบริการและซ้ือ
สินคา้ออนไลน์ได ้

3.90 .946 มาก 

5. ท่านทราบว่าบตัร VISA Debit เป็นการใชว้งเงินในบญัชีท่ีผกูกบั
บตัร มีการจ ากดัวงเงินในการใชจ่้ายและบตัร VISA Credit 

3.70 1.069 มาก 

6. การใชว้งเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บอนุมติั ธนาคารมีการคิดอตัราดอกเบ้ีย
ตามท่ีธนาคารก าหนด 

3.41 1.078 ปานกลาง 

7. ท่านทราบว่าบตัร VISA Debit สามารถเบิกถอนเงินไดสู้งสุด 
200,000 บาทต่อวนั 

3.35 1.134 ปานกลาง 

8. ท่านทราบว่าบตัร VISA Debit สามารถใชโ้อนเงินภายในธนาคาร
ไดสู้งสุด 100,000 บาท/วนั 

3.38 1.087 ปานกลาง 

9. ท่านทราบว่าบตัร VISA Debit สามารถโอนเงินระหวา่งธนาคาร
ไดสู้งสุด 100,000 บาท/วนั 

3.30 1.107 ปานกลาง 

10. ท่านทราบว่าบตัร VISA Debit ใชเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือได ้ 3.71 1.111 มาก 
11.ท่านทราบว่าบตัร VISA Debit ใชโ้อนเงินระบบ Prompt Pay ได ้ 3.71 1.147 มาก 
12.ท่านทราบว่าบตัร VISA Debit สามารถใชช้ าระเงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิตได ้

2.68 1.252 ปานกลาง 

13.ท่านทราบว่าบตัร VISA Debit สามารถซ้ือสลากออมสินพิเศษ
ผา่นเคร่ือง ATM ออมสินได ้

2.76 1.266 ปานกลาง 

รวม 3.49 .709 มาก 
 
 
 
 
 
 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1361 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ตารางที ่3 ความถ่ีการใชง้านบตัร VISA Debit (N=135) 

ข้อความ Mean S.D. การแปลผล 

1. ท่านใชบ้ตัร VISA Debit ผา่นเคร่ือง ATM  ในการฝาก – ถอนเงิน 3.80 .857 มาก 
2. ท่านใชบ้ตัร VISA Debit ผา่น ATM เพื่อโอนเงินภายในธนาคาร 3.65 .902 มาก 
3. ท่านใชบ้ตัร VISA Debit ผา่น ATM เพื่อโอนเงินระหว่างธนาคาร 3.48 .944 ปานกลาง 
4. ท่านใชบ้ตัร VISA Debit ในการรูดซ้ือสินคา้และบริการ 2.57 1.257 ปานกลาง 
5. ท่านใชบ้ตัร VISA Debit ในการเบิกถอนเงินในต่างประเทศ 1.91 1.174 นอ้ย 
6. ท่านใชบ้ตัร VISA Debit ผา่นเคร่ือง ATM ในการโอนเงินผา่นระบบ 

Prompt Pay 
3.01 1.375 ปานกลาง 

รวม 3.06 .770 ปานกลาง 
 

ตารางที ่4 ความคิดเห็นในการใชบ้ริการบตัร VISA Debit (N=135) 

ข้อความ Mean S.D. การแปลผล 

1. ผูส้มคัรบตัร GSB GEN CARD ท่ีอาย ุ15-60 ปี ฟรีค่าธรรมเนียมแรก
เขา้ 250 บาท ตั้งแต่วนัน้ี ถึง -31 ธนัวาคม 2562 

3.91 .961 มาก 

2. สิทธิประโยชน์ของบตัรเดบิตธนาคารออมสินเพียงพอหรือไม่ 3.60 .946 มาก 
3. ลูกคา้เห็นดว้ยกบัการจดัโปรโมชนับตัรเดบิต 3.80 .903 มาก 
4. พนกังานใหค้วามรู้ความเขา้ใจเร่ืองบตัร VISA Debit เป็นอยา่งดี 3.83 .852 มาก 
5. พนกังานมีการใหค้  าแนะน าเก่ียวกบับริการท่ีมีการคิดคา่ธรรมเนียมใช้
บริการบตัร VISA Debit  

3.84 .842 มาก 

6. พนกังานมีการใหค้  าแนะน าลูกคา้ถึงขอ้ดี/ขอ้เสียในการใชบ้ริการบตัร 
VISA Debit  

3.80 .841 มาก 

รวม 3.79 .692 มาก 
 

ตารางที ่5 ความพึงพอใจในอตัราค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการบตัร VISA Debit (N=221) 

ข้อความ Mean S.D. การแปลผล 

1. ฝากเงินต่างสาขาโดยเคร่ืองฝากอตัโนมติั เรียกเก็บคร้ังละ 20 บาท โดย
หกัจากยอดเงินฝาก 

2.63 .932 ปานกลาง 

2. ถอนเงินที่เคร่ืองถอนเงินอตัโนมตัิ (ATM) ของธนาคารออมสินใน
ต่างจงัหวดั คร้ังละ 15 บาท 

2.59 .967 ปานกลาง 

3. การโอนเงินรายยอ่ยระหว่างธนาคาร ผา่นบตัร VISA Debit ไม่เกิน 
10,000 บาท คร้ังละ 25 บาท ถา้มากกวา่ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 
บาท คร้ังละ 35 บาท 

2.76 .908 ปานกลาง 
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ตารางที ่5 ความพึงพอใจในอตัราค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการบตัร VISA Debit (N=221) (ต่อ) 

ข้อความ Mean S.D. การแปลผล 

4. การฝากถอนต่างสาขาท่ีต่างจงัหวดักนัอตัราหม่ืนละ 10บาท ต่อคร้ัง 
เศษของพนันบัเป็นหน่ึงพนั อตัรา10 บาท แต่ไม่เกิน 1,000บาท 

2.74 .872 ปานกลาง 

5.โอนเงินในบตัรเดียวกนัที่เคร่ืองถอนเงินของธนาคารออมสิน
ต่างจงัหวดั คร้ังแรกของเดือนยกเวน้ใหค้ร้ังต่อไปคร้ังละ 15 บาท 

2.77 .885 ปานกลาง 

6. การใชบ้ตัร VISA Debit ท่ีเคร่ืองถอนเงินธนาคารอ่ืนๆในการถามยอด 
ถอนเงิน โอนเงินภายในบตัร ภายในเดือนเดียวกนั ตั้งแต่คร้ังท่ี 5 จะคิด
คร้ังละ 10 บาท ทั้งน้ีการท ารายการถามยอดก่อนแลว้จึงถอนเงินหรือโอน
เงินถือเป็นการท ารายการ 2 คร้ัง 

2.66 .916 ปานกลาง 

7.การท ารายการถอนเงินสดท่ีเคร่ืองถอนเงินอตัโนมตัิในต่างประเทศ มี
ค่าธรรมเนียม คร้ังละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมการถามยอด คร้ังละ 15 บาท 

2.72 .889 ปานกลาง 

รวม 2.69 .814 ปานกลาง 

 
ตารางที ่6  ความคิดเห็นเก่ียวกบัพนกังาน และกระบวนการ (N=221) 

ข้อความ Mean S.D. การแปลผล 

1. การแต่งกายสะอาด เรียบร้อย 4.29 .704 มาก 

2. มีอธัยาศยัดี มีความสุภาพอ่อนนอ้มถ่อมตน 4.24 .730 มาก 

3. การให้บริการทัว่ถึง มีความถูกตอ้งและรวดเร็ว 4.15 .764 มาก 

4. มีการแนะน าลูกคา้ถึงสิทธิประโยชน์ท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บจากการ
ใชบ้ริการผลิตภณัฑข์องธนาคารอยา่งครบถว้น 

4.08 .860 มาก 

5. มีการคดักรองความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บการ
ให้บริการท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว 

4.04 .818 มาก 

6. มีการจดัคิวลูกคา้ในส่วนให้บริการอยา่งชดัเจน 4.00 .831 มาก 

7. การเปิดใชบ้ตัรมีความรวดเร็ว ไม่ยุง่ยาก และไม่ซบัซอ้น
จนเกินไป 

3.94 .853 มาก 

8.จ านวนช่องทางท่ีเปิดให้ใชบ้ริการ 50% ของเคาน์เตอร์ทั้งหมด มี
ความเพียงพอต่อการให้บริการ 

3.76 .896 มาก 

รวม 4.06 .643 มาก 
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ตารางที ่7  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะประชากรกบัปัจจยั 
 

 
ตวัแปร 

ตวัแปรตาม 
สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์(r) 

p-value 
ระดบั

ความสัมพนัธ์ 
อาย ุ ความถ่ีในการใชง้านบตัร VISA Debit 0.223 .013 ต ่า 
การศึกษา การรับรู้ความเขา้ใจในการใชบ้ตัร VISA 

Debit 
0.388 .008 ปานกลาง 

การศึกษา ดา้นพนกังานและการจดับริการ 0.388 .022 ปานกลาง 
รายได ้ การรับรู้ความเขา้ใจในการใชบ้ตัร VISA 

Debit 
0.311 .003 ปานกลาง 

 
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ พบว่า อายุมีความสัมพนัธ์ระดบัต ่ากบัความถ่ีดา้นการใชง้านบตัร VISA Debit 

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (r=0.223, p-value <0.013) ดา้นระดบัการศึกษา พบว่า มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางกบั
การรับรู้ความเข้าใจในการใช้บัตร VISA Debit อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=0.388 , p-value <0.008)  และมี
ความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางกบัดา้นพนกังานและการจดับริการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r=0.388 , p-value <0.022)  
และดา้นรายไดมี้ความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางกบัการรับรู้ความเขา้ใจในการใชบ้ตัร VISA Debit อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (r=0.311 , p-value <0.003)   

การวิเคราะห์ปัจจยัรายดา้น พบว่า ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางกบัการรับรู้บตัร VISA 
Debit สามารถถอนเงินต่างประเทศได ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r=0.453, p-value <0.001)  มีความสัมพนัธ์ระดบัปาน
กลางกับการรับรู้การใช้บตัร VISA Debit รูดสินค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=0.331, p-value 0.001)  รายได้มี
ความสัมพนัธ์ระดบั ปานกลางกบัการใชบ้ตัร VISA Debit ท่ีเคร่ืองถอนเงินธนาคารอ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ(r=
0.285, p-value 0.033) 

แนวทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาและขอ้ดี-ขอ้เสีย 

แนวทางเลือกการแกไ้ขปัญหา ขอ้ดี ขอ้เสีย 
1. การประชาสัมพนัธ์ ให้ความรู้ผา่น 
ช่องทางอินเตอร์เน็ต เพราะเป็นช่องทางการ
รับรู้มากท่ีสุด เช่น Line การจดัท า Free 
Stickers เนน้ลูกคา้ผูช้าย 

ค่าใชจ่้ายในการผลิตนอ้ย  
ผูท่ี้รับ Stickers line ท่ีเป็นสมาชิก
จะไดข่้าวสารต่างๆ เขา้ถึงกลุ่ม
ลูกคา้ทุกวยั 

เป็นการส่งข่าวสารทางเดียว
ลูกคา้ท่ีไม่มีอินเตอร์เน็ต
เขา้ถึงไม่ได ้

2. ส ารวจร้านคา้มีให้บริการเคร่ืองรูด 
บตัรของธนาคารออมสินเพ่ือให้มีช่องทาง
การการเขา้ถึงบริการมากข้ึน 
 

มีร้านคา้เขา้ร่วมและขยายให้มี
การรับบริการช าระดว้ยบตัร 
VISA Debit , VISA Credit ของ
ธนาคารออมสินมากข้ึน 

ร้านคา้รายยอ่ยจะไม่เขา้ร่วม
เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายเป็น
ค่าธรรมเนียมรายปี 

3. ส าหรับนกัธุรกิจ หรือกลุ่มอาชีพท่ีมีรายได้
สูง ควรให้มีการใช ้Application MYMO เพ่ือ
ความสะดวกในการโอนเงินระหว่างธนาคาร 

การใชบ้ริการ Application 
MYMO สะดวก และรวดเร็ว 

ลูกคา้ตอ้งมีอินเตอร์เน็ต 
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แนวทางเลือกการแกไ้ขปัญหา ขอ้ดี ขอ้เสีย 
4. การศึกษาการตลาดในการสร้างผลิตภณัฑ ์

สิทธิประโยชน์เพ่ือดึงลูกคา้เพ่ิมยอดบตัรการ

จดัท าบตัร VISA Debit  

ไดมี้ขอ้มูลในการปรับปรุงดา้น

สิทธิประโยชน์ตามความตอ้ง- 

การของลูกคา้บตัรVISADebit  

ความตอ้งการสวสัดิการของ

ลูกคา้มีมาก 

5. ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ท่ีธนาคารสามารถ

ให้สิทธิประโยชน์เพ่ือเป็นทางเลือกให้กลุ่ม

ลูกคา้ 

ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้สอด- 

คลอ้งกบัผลการส ารวจศึกษาจะ

ท าให้การตลาดและการขาย

ผลิตภณัฑท์  าไดดี้ข้ึน 

งบลงทุนค่าใชจ่้ายของ

ธนาคารจะเพ่ิมข้ึน 

6.ศึกษากลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสินท่ี 
ตอ้งใชบ้ริการบตัร VISA Debit ต่างจงัหวดั 
หรือต่างธนาคาร และมีความถ่ีการใชบ่้อยๆ 
ควรให้ความรู้ให้เปิดบตัร VISA Debit ใน
เขตนั้น ๆและให้ความรู้ผา่นส่ือช่องทางต่างๆ 

มีขอ้มูลลูกคา้เพ่ือส่งเสริมการเปิด
ใชบ้ตัรในเขตจงัหวดัท่ีอยูป่ระจ า
เป็นการลดค่าใชจ่้าย
ค่าธรรมเนียม 
 
 

ลูกคา้ท่ีไม่อยูป่ระจ าอาจจะ
ไม่มีความประสงคจ์ะเปิด
บตัรใหม่ 

7. วิเคราะห์ผูม้ารับบริการจดัท าแผนส ารอง
รองรับผูใ้ชม้าบริการและก าหนดระยะเวลา
การใชบ้ริการ 

แต่ละสาขาควรประเมิน
ระยะเวลาการให้บริการและ มี
แผนส ารองการช่วยเหลือในการ
นัง่ท  าหนา้ท่ีเคาน์เตอร์ กรณีลูกคา้
จ านวนมาก 

จ านวนพนกังานหนา้
เคาน์เตอร์มีจ านวนจ ากดัใน
สาขาขนาดเล็ก ท าให้มี
ความล่าชา้การให้บริการ  

8. ศึกษาระบบการเปิดบตัรท่ีสามารถลด
ขั้นตอน เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 

ขั้นตอนการเปิดบตัรท่ีสะดวก 
รวดเร็ว ไม่ซบัซอ้นจะท าให้การ
เปิดบตัรไดเ้ป้าหมายเพ่ิมข้ึน 

เอกสารบางอยา่งตอ้งมีขอ้  
ก  าหนดอาจจะเป็นอุปสรรค
ในการขอเปิดบตัรได ้

 

5. การอภปิรายผล 

อภิปรายผลการวิจยั  ดา้นการรับรู้ความเขา้ใจในดา้นการใชบ้ตัร VISA Debit มีระดบัมาก แต่ประเด็นท่ีตอ้ง
ให้ความรู้ความเขา้ใจเพ่ิมเติม คือ ช าระสงเคราะห์ชีวิตได ้และซ้ือสลากออมสินพิเศษผ่าน ATM ออมสินได ้การใช้
บตัร VISA Debit ในการถอนเงินสูงสุด 200,000 บาท/วนั โอนเงินไดสู้งสุด100,000 บาท/วนั และพบว่า รายไดป้าน
กลางมีความสัมพนัธ์กบัการใชบ้ตัร VISA Debit ในการฝากเงินสดเขา้บญัชีท่ีเคร่ืองฝากเงิน โดยเพศมีความสัมพนัธ์
กบัการช าระค่าสินคา้และบริการ รวมทั้งการใชว้งเงินผกูกบับตัรท่ีจ  าจดัวงเงินในการใชจ่้ายและบตัร VISA Credit 

ดา้นความคิดเห็นในการใชบ้ริการบตัร VISA Debit พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบับริการใน 
ภาพรวมระดับมาก ซ่ึงไม่มีปัญหา พบว่า ด้านสิทธิประโยชน์ของบัตร VISA Debit ของธนาคารออมสินมี
ความสัมพนัธ์กบัรายไดข้องลูกคา้ กล่าวโดยสรุป ลูกคา้ส่วนใหญ่มีระดบัรายไดต่้อเดือนสูงกว่า 15,000 ข้ึนไป มีความ
พอใจในสิทธิประโยชน์ของบตัร VISA Debit ของธนาคารออมสิน และพนกังานไดใ้ห้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับตัร 
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Visa Debit ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นายสมคิด ยาเคน และ พรรณเพญ็ หอมบุญมา (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง 
ปัจจยัการเลือกใชบ้ริการทางการเงินจากธนาคารออมสินของประชากรในเขตเมืองและเขตนอกเมือง ในจงัหวดัล าปาง 
ผลการศึกษาพบว่า ดา้นบุคลากรมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการของกลุ่มตวัอยา่ง โดยกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัเร่ือง 
พนกังานเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้และสนองตอบตรงความตอ้งการมากท่ีสุด ส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการมีความเช่ือมัน่
ในการใชบ้ริการบตัรVisa Debit ของธนาคารออมสิน 

กลุ่มลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงและรายไดสู้ง มีความพึงพอใจการใชบ้ริการโอนเงินในบตัร VISA Debit ท่ี 
เคร่ืองATM ธนาคารออมสินต่างจงัหวดัมีการยกเวน้ค่าธรรมเนียมให้เดือนละคร้ัง  และการใชบ้ตัร VISA Debit ท่ี
เคร่ืองถอนเงินธนาคารอ่ืนๆ เพ่ือถามยอด ถอนเงิน โอนเงินภายในบตัร ภายในเดือนเดียวกนัจะมีการคิดค่าธรรมเนียม
ตั้งแต่คร้ังท่ี 5 จะคิดคร้ังละ 10 บาท  มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นางสาวชนานันท ์พนัธ์สมจิตร (2559) ได้
ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า  พฤติกรรม
ทัว่ไปในการใช้บตัรเดบิตธนาคารกรุงเทพในเขตเมืองและปริมณฑล พบว่า ค่าธรรมเนียมรายปีมีความเหมาะสม 
ส่งผลให้มีปริมาณการเปิดใชง้านบตัรเดบิตเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในทุกๆปี 

โดยค าแนะน าจากผูบ้ริหารระดบัสูงของธนาคารออมสินให้ค าแนะน าถึงการจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์ และ
การจดัหาของสมนาคุณเพ่ือกระตุน้ยอดจ าหน่ายบตัร VISA Debit รวมไปถึงการให้ความรู้ความเขา้ใจในการใชบ้ตัร 
VISA Debit การแก้ไขปัญหาตู้ฝาก  – ถอนอัตโนมติัท่ีมีสภาพเก่าและขัดข้องบ่อยเพ่ือให้บริการลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามวิสัยทศัน์ของธนาคารออมสินท่ีกล่าวว่า เป็นผูน้ าในการส่งเสริมการออมดว้ยเทคโนโลยีดิจิตอล 
เพ่ือการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื เสริมสร้างความสุขและอนาคตท่ีมัน่คงของประชาชน 
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปรายงานผลการด าเนินของธนาคารออมสิน ในจงัหวดัสุราษฏร์ธานี พบว่า ผลการด าเนินงานการเปิดใช้
บตัร VISA Debit ของธนาคารออมสิน เขตสุราษฏร์ธานี 1 ไม่ถึงร้อยละ 80.00 ของเป้าหมาย ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2558-2560 

1. ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัญหาการไม่ใชบ้ตัร VISA 
1.1 มีลูกคา้ 50% ใชบ้ริการ Application MyMo เพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการจ่ายค่าธรรมเนียม 
1.2 การเสียค่าธรรมเนียมรายปีและการเสียค่าบริการในพ้ืนท่ีต่างจงัหวดั ของบตัร Visa Debit 

2. หาแนวทางเพ่ิมยอดเปิดใชบ้ริการของลูกคา้บตัร VISA DEBIT 
2.1 การประชาสัมพนัธ์ถึงวิธีการใชง้านบตัร Visa Debit การโฆษณาผา่นช่องทางต่างๆ 
2.2 การปรับปรุงลดอตัราค่าธรรมเนียมบตัรอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้

การใชง้านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน 
2.3 เพ่ิมสิทธิประโยชน์จากบตัรของลูกคา้ให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย เช่น บตัรดูภาพยนตร์ราคา

พิเศษ/ บตัรส าหรับคนรักการท่องเท่ียว 
2.4 มีการจดับูทให้ความรู้ ความเขา้ใจ ถึงวิธีการใชบ้ริการ ขอ้ดี – ขอ้เสีย ระหว่างการใชบ้ตัร

อิเล็กทรอนิกส์ และการใชแ้อพลิเคชนั MyMo  เพ่ือดึงดูกลุ่มลูกคา้เดก็รุ่นใหม่ท่ีอายตุั้งแต่ 15 
ปีบริบูรณ์มาใชบ้ริการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เพ่ิมมากข้ึน 
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ขอ้เสนอแนะ 
1. ประชาสัมพนัธ์โฆษณา จดัท าส่ือไวรัล หรือสติกเกอร์ไลน์ฟรี บอกถึงคุณสมบติัแต่ละประเภทของบตัร 

Visa Debit ธนาคารออมสิน เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัลูกคา้ท่ีมีความสนใจจะใชบ้ริการบตัร 
VISA Debit ของธนาคารออมสิน เพ่ือให้ลูกคา้สามารถตดัสินใจและสอบถามขอ้มูลจากพนกังาน
เพ่ิมเติมได ้

2. มีการส ารวจกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการบตัรและก าหนดสิทธิประโยชน์ของบตัรอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิด
ให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย 

3. สร้างความรู้ความเขา้ใจในการใชง้านบตัรอิเล็กทรอนิกส์ของลูกคา้ มุ่งเนน้การสร้างการเรียนรู้ของ
ลูกคา้ผา่นช่องทางต่างๆ 

4. การเปิดบตัรยงัมีขั้นตอนท่ีซบัซอ้นท าให้ใชเ้วลานานในการท ารายการ ควรปรับปรุงลดขั้นตอนในการ
ด าเนินงานของพนกังานเพ่ืออ านวยความสะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึนในการปฏิบติังาน 

5. จดัให้ความรู้ความเขา้ใจกบัประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ินถึงวิธีการใชง้าน คุณสมบติั  ให้ลูกคา้รับรู้
เก่ียวกบัวิธีการใชฝ้าก-ถอน และการโอนเงินในเบ้ืองตน้ 

 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ตัร และ ความพึงพอใจต่อการใชบ้ตัร 
2. ควรท าการศึกษาธนาคารพาณิชยอ่ื์นๆควบคู่กนัไป เน่ืองจากธนาคารพาณิชยจ์ะมีโปรโมชัน่และการ

ประชาสัมพนัธ์ท่ีค่อนขา้งทนัสมยั 
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สภาพความเสียหายและแนวทางการลดงบประมาณการจัดซ้ืออปุกรณ์บริการบนโต๊ะอาหาร   
Conditions of damage and Guidelines for reducing budget for purchasing tableware equipment 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพความเสียหายและแนวทางการลดงบประมาณการจัดซ้ือ

อุปกรณ์การบริการบนโต๊ะอาหารในห้องอาหารวีไอพี ให้เพียงต่อการบริการของผูม้าขอรับบริการและความต่อเน่ือง
ของการบริการท่ีครบครัน ตลอดจนถึงการจดัการควบคุม งบประมาณการจดัซ้ือ การแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบเพ่ือ
ไม่ให้อุปกรณ์ในการให้บริการเสียหาย โดยใชแ้นวคิดและทฤษฏีการเพ่ิมประสิทธิภาพ ไคเซ็น (Kaizen) ใชว้ิธีการเก็บ
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์ร่วมกนัดว้ยแผนภูมิกา้งปลาเพ่ือหาปัจจยัท่ี ส่งผลต่อความ
เสียหายต่ออุปกรณ์ฯ 
ค าส าคญั: ความเสียหาย,ลดของเสีย 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to examine condition of damaged appliances and reduce the expenditure for 

buying new appliances on the dining table in VIP restaurant to suffice a quantity of customers and for continuity of 
service.As well as purchasing budget control and using systematic problem solving to prevent an appliance from 
getting damaged by using concept and theory of “Kaizen” .  This concept is to collect data by interview and answer 
questionnaires to analyze using fish bone diagram to search for factor that affecting damage to appliances . 
Keywords: Appliances damage, Reduce damaged Appliances   
 
1. บทน า 
     ในปัจจุบนัธุรกิจบริการมีการแข่งขนั เติบโตกนัอยา่งแพร่หลาย จึงท าให้มีการแข่งขนัในทุกๆดา้น เช่นการ
เน้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในดา้นความพึงพอใจและความคาดหวงั เป็นการขายประสบการณ์ให้กบั
ลูกคา้ท่ีเขา้มาขอรับบริการเพ่ือให้เกิดความพึงสูงสุดในทุกๆดา้น ห้องอาหารวีไอพี เป็นส่วนหน่ึงของการบริการของ
โรงแรมอยูด่ว้ย เป็นการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ให้กบัลูกคา้ท่ีมาขอรับบริการอยูต่ลอดทั้งวนั ดงันั้นการให้บริการ
ดังกล่าวในห้องอาหารจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ฯ เคร่ืองใช้งานในด้านบริการเป็นจ านวนมาก เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกสบายแก่ผูม้าขอรับบริการและมีเพียงพอต่อความต้องการ เน่ืองจากมีการใช้งานอุปกรณ์ฯในหลากหลาย
รูปแบบของการบริการอยู่ตลอดเวลา จึงก่อให้เกิดความเสียหายระหว่างการบริการหรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อ
ของพนกังาน เม่ืออุปกรณ์ความเสียหายในการให้บริการมีความเสียหายจ านวนมาก ทางห้องอาหารวีไอพี ไดก้  าหนด
งบประมาณไวใ้นแต่ละเดือนละ 20,000บาท หรือ 20 % ของการดูแลอุปกรณ์ท่ีตอ้งทดแทน หากมีความเสียหายเกิน
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กว่าน้ีจะเป็นภาระหนา้ท่ีของพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวของช่วยกนัรับผิดชอบ เพ่ือให้อุปกรณ์เพียงพอต่อการบริการของผู ้
มาขอรับบริการและความต่อเน่ืองของการบริการ ตลอดจนถึงการจดัการการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบเพ่ือไม่ให้
อุปกรณ์ในการให้บริการเสียหาย จึงท าให้เป็นท่ีมาของการศึกษาในโอกาสน้ี 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กราฟแสดงขอ้มูล อุปกรณ์ความเสียหายในการให้บริการของห้องอาหารวีไอพี ในแต่ละ
เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกนัยายน ปี2561 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1.  เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของการแตกหัก สูญหายของเคร่ืองใชง้านท่ีเกิดกว่ายอดท่ีก าหนด 

2. เพ่ือศึกษาหาแนวทางการแกไ้ขในการลดงบประมาณการจดัซ้ือของอุปกรณ์การบริการบนโต๊ะอาหาร 
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
ธนกฤษ ซุ่นเซ่ง (2557) ศึกษาเร่ือง “การลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก” วตัถุประสงคก์ารศึกษาเพ่ือ

ลดของเสียจากกระบวนการผลิต คน้หาสาเหตุท่ีมีผลต่อกระบวนการผลิต จากการระบุสาเหตุโดยการระดมสมองจาก
ผูท่ี้มีประสบการณ์ การผลิตเพ่ือรวบรวมสาเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อการเกิดปัญหาผลิตภณัฑ์บกพร่อง โดยน าเสนอผา่น
ทางผงัแสดงเหตุและผล ทัว่ไปสาเหตุท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตจะเกิดจาก 4M คือ คน เคร่ืองจกัร วตัถุและวิธีการ  
เน่ืองจากการฉีดพลาสติกข้ึนรูปดว้ยเคร่ืองจกัรตอ้งใชค้นในการปรับตั้งค่าให้เหมาะสมตามสภาวะการควบคุมการ
ผลิต ความคลาดเคล่ือนของมีอยู ่ปัญหาเกิดจากคนขาดความรู้พ้ืนฐานและทกัษะการท างาน ประสบการณ์เป็นสาเหตุท่ี
ส าคัญต่อการผลิตช่างแต่ละคนมีความช านาญ การตั้ งค่าพารามิเตอร์ท่ีแตกต่างกันท าให้เกิดการผลิตท่ีบกพร่อง
เน่ืองจากการปรับตั้งค่าเคร่ืองจกัรและสภาพร่างกายของพนักงานท่ีท างานในส่วนขณะปฏิบติังาน อาจจะส่งผลให้
ผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดม้าตรฐาน จากผลการศึกษาท าให้ผูศึ้กษาพิจารณาเห็นว่า การแกไ้ขปัญหาดา้นความรู้พ้ืนฐานดา้นการ
ท างาน ทกัษะการท างานและประสบการณ์ของช่าง ตอ้งมีการจดัอบรมก่อนเขา้ท างานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการ
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ท างานท่ีใกล้เคียงกันและจดัอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติมทุก 6 เดือน เพ่ือให้ช่างมีประสบการและความรู้ใหม่ในการ
น ามาใช้ในการปฏิบติัและยงัมีการทดสอบช่างๆทุกๆ 3 เดือน เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบติังานทุกคร้ัง สภาพร่างกายในขณะปฏิบติังาน เพ่ิมช่างควบคุมเคร่ืองจกัรและก าหนดเวลาในการพกัเท่ียง โดย
การแบ่งช่วงเวลาในการพกัเท่ียง โดยยงัมีช่างคอยควบคุมเคร่ืองจกัรตลอดเวลา  ปัญหาท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัรได้แก่ 
เคร่ืองจกัรพลาสติกขาดการบ ารุงรักษาและอุณหภูมิของเคร่ืองไม่คงท่ีเกิดจาก ผูป้ฏิบติังานไม่ปฏิบติัตามขั้นตอน ไม่มี
การก าหนดความถ่ีในการตรวจสอบ ไม่มีการบนัทึกปัญหาท่ีเกิดข้ึน แนวทางการแก้ไขท าการตรวจสอบดูอย่าง
สม ่าเสมอและมีการตกัเตือนพนกังานท่ีท าให้ผดิอยา่งบ่อยคร้ัง 

ฐานปนันดร์ เขียวสังข์ (2555) ศึกษาเร่ือง”การลดของเสียในกระบวนการผลิตการข้ึนรูปบรรจุภัณฑ์
พลาสติก”วตัถุประสงค์การศึกษาเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิต ผูศึ้กษาไดท้  าการทดลองของเสียท่ี
เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต โดยใชเ้คร่ืองมือควบคุมคุณภาพ QC Tool ในดา้นการคน้หาสาเหตุและปรับปรุงคุณภาพ
ในกระบวนการผลิตซ้ึงไดท้  าการเก็บขอ้มูลโดยใช้ใบตรวจสอบ check sheet และแจกแจงปัญหาโดยใชแ้ผนภูมิพา
เรโตและความถ่ีของการเกิดปัญหา เพ่ือแยกความส าคญัตามล าดบั ในการเลือกการแกไ้ขส่วนท่ีมีของเสียมากท่ีสุดแลว้
น ามาวิเคราะห์แกไ้ขปัญหาดว้ยแผนภูมิกา้งปลา เพ่ือหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาจากการระดมความคิด โดยมุ่งหวงัท่ี
ทางบริษทัไดว้างไว ้ คือ 1% เม่ือด าเนินการแกไ้ขปัญหาแลว้จากการแกไ้ขและปรับปรุงสามารถลดของเสียไดจ้ากเดิม
ไปถึง 1.53 % คิดเป็นมูลค่าสามารถลดไดถึ้ง 74,862 บาทต่อปี 

 
3. การด าเนินการวจิัย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ แบบขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ โดยแบ่งขอ้มูล
เป็น 2 แบบ คือขอ้มูลแบบปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ เพ่ือช่วยในการน ามาประกอบการศึกษาในคร้ังน้ี 
 ขอ้มูลปฐมภูมิ คือ ขอ้มูลจริงท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูล จากแหล่งขอ้มูลจริง ซ่ึงในการท าวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ก็บ
รวบร่วมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ผูจ้ดัการและท าการเก็บขอ้มูล โดยการใชก้ารรวบรวมจากแบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัได้
ท  าการแจกแบบสอบถาม ให้กับฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบติังานทุกคนจ านวนทั้งหมด 40 ชุด เพ่ือน าแนวทางมา
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนใส่ในทฤษฏีแผนภูมิกา้งปลา 
 ขอ้มูลทุติยภูมิ คือ ขอ้มูลท่ีมีอยู่แลว้จากการเก็บขอ้มูลของทางหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงในงานวิจยัคร้ังน้ี 
ผูว้ิจยัไดข้อ้มูลจาก ฝ่ายบริหารหรือผูจ้ดัการ โดยมีสถิติของอุปกรณ์ เคร่ืองใชท่ี้เสียหายของห้องอาหารวีไอพีในแต่ละ
เดือนตั้งแต่ เดือนมกราคม-กนัยายน 2561 เพ่ือน ามาเป็นแนวคิดในการแกไ้ขปัญหา 
  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ผูว้ิจยัไดท้  าการแบ่งการใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามในการวิเคราะห์ดงัน้ี 
1) แบบสอบถาม ซ่ึงแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นสาเหตุความเสียหายของอุปกรณ์ฯโดยแบ่งระดบัคะแนนเป็น 5 ระดบั  
2) แบบสัมภาษณ์โดยแบบสัมภาษณ์นั้นจะเป็นลกัษณะค าถามปลายเปิดซ่ึงมีผูส้ัมภาษณ์  
คือผูจ้ดัการห้องอาหาร เพ่ือไดท้ราบขอ้มูลปัญหา เพ่ือน ามาประกอบการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยน า 

แนวคิดของผูจ้ดัการห้องอาหาร มาวิเคราะห์สาเหตุและปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง  โดยมีแนวทางในการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
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2.1 ช่วยอธิบายแต่ละหนา้ท่ีการท างานเก่ียวกบัในห้องครัว 
2.2 ในการท างานของแต่ฝ่ายมีฝ่ายไหนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์ 
2.3 มีระบบการดูแลรักษาอุปกรณ์อยา่งไรบา้ง 
2.4 ในการจดัซ้ืออุปกรณ์แต่ละชนิด ใชเ้วลานานขนาดไหน  
2.5 ท่านคิดว่ามีปัญหาอะไรภายในร้านท่ีตอ้งรีบแกไ้ขหรือไม 
2.6 เม่ือพนกังานท าอุปกรณ์ฯเสียหาย มีวิธีการเก็บขอ้มูลอยา่งไรบา้ง 
2.7 ท่านคิดว่าอะไรเป็นปัจจยัท่ีท  าให้เกิดความเสียหายของอุปกรณ์ 
 
ผูว้ิจัยน าทฤษฏีแผนผงัก้างปลามาใช้ในการหาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนให้ชัดเจน คือ สาเหตุท่ีท  าให้

อุปกรณ์ฯเสียหาย เพ่ือก่อให้เกิดความชดัเจนของขอ้มูลมากข้ึนท่ีชดัเจนจากผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานจริง เป็นแนวทาง
ในการระดมสมอง เสนอความคิดเห็น ท่ีเราจะมองเห็นถึงปัจจยัท่ีท  าให้เกิดปัญหาและเพ่ือช่วยในการน ามาแก้ไข
ปัญหาไดอ้ยา่งชดัเจนมายิง่ข้ึน 
 
4. ผลการวจิัย  

จากการส ารวจแบบสอบถาม จ านวน 40 คน พบว่า  

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1)  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลท่ี 1 ขอ้มูลดา้นเพศของพนกังาน พบว่าเป็นเพศชาย 18 

คน คิดเป็นร้อยละ 45  และเพศหญิง 22 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 55  
2) ข้อมูลด้านอายุของพนักงาน พนักงานท่ีมีอายุ ระหว่าง20-25ปี 11 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ27.5 

ระหว่าง26-30ปี 15 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 37.5 ระหว่าง31-35ปี 14 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 35  
3) ขอ้มูลดา้นสถานภาพ พบว่าพนกังานสถานภาพโสด 27  คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 67.5 พนกังานสถานภาพ

แต่งงานแลว้ 13 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 32.5  
4) ขอ้มูลดา้นการศึกษา พนักงานจบมธัยมศึกษาปีท่ี 6 10 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 25 พนักงานจบ ปวช. 3 

คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 7.5 พนกังานจบ ปวส. 4 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 10  พนกังานจบ ปริญญาตรี 22 คน คิดเป็น
อตัราร้อยละ 55  พนกังานจบ ปริญญาโท 1 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 2.5   

5) ขอ้มูลดา้นอายงุาน พนกังานมีอายงุาน 6 เดือนข้ึนไป 5 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 12.5 พนกังานมีอายงุาน 1 
ปีข้ึนไป15 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 37.5 พนกังานมีอายงุาน 3 ปีข้ึนไป20 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 50  

6) ขอ้มูลดา้นรายได ้พนักงานมีรายได ้  15,000 - 20,000 บาท 22 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 55 พนักงานมี
รายได ้ 20,000 - 25,000 บาท 14 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 35  พนักงานมีรายได ้ 25,000 - 30,000 บาท 4 คน คิดเป็น
อตัราร้อยละ 10  

7) ขอ้มูลดา้นต าแหน่งงาน พบว่าพนักงานต าแหน่ง พนักงานครัว10 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 25  พนักงาน
ต าแหน่ง พนักงานผสมเคร่ืองด่ืม 8 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 20  พนักงานต าแหน่ง พนักงานเสิร์ฟอาหาร 12 คน คิด
เป็นอัตราร้อยละ 30  พนักงานต าแหน่ง พนักงานท าความสะอาด 6 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 1 พนักงานต าแหน่ง 
พนกังานการเงิน 3 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 7.5 พนกังานต าแหน่ง ผูจ้ดัการ 1 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 2.5 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลสาเหตุความเสียหายของอุปกรณ์ฯ ในแต่ละด้านทีม่ส่ีวนเกีย่วของ 
ความคิดเห็น เฉล่ีย ระดบั 

1. สาเหตุความเสียหายในส่วนผูใ้ห้บริการลูกคา้(พนกังาน)   
1.1 ขาดความรู้ ประสบการณ์ท างาน ในดา้นการใชง้าน 4.5 สูง 
1.2 น าใชอุ้ปกรณ์ผดิประเภทของการใชง้าน 3.1 ปานกลาง 
1.3 ความประมาทเลินเล่อ ในการท างาน 4.7 สูง 
1.4 อุปกรณ์ฯเสียหายอยูใ่นขั้นตอนการบริการ 3.5 ปานกลาง 
1.5 ไม่ทราบขั้นตอนในการบริการท่ีถูกตอ้ง 3.3 ปานกลาง 
1.6 พนกังานไม่เพียงพอในการท างาน 3.0 ปานกลาง 
1.7 ความวุ่นวายในการให้บริการท่ีมีลูกคา้จ านวนมากเกิน 3.0 ปานกลาง 
2. สาเหตุความเสียหายในส่วนผูม้าใชบ้ริการ(ลูกคา้)   
2.1  เกิดการปล่อยปละละเลยบุตรหลาน 2.4 ต ่า 
2.2 เกิดความประมาทของลูกคา้ก่อให้เกิดความเสียหาย 2.9 ต ่า 
2.3 การลกัขโมยของลูกคา้ 2.2 ต ่า 
2.4 น าอุปกรณ์ไปใชไ้ม่เหมาะสมกบัการใชง้าน 3.1 ปานกลาง 
2.5 เกิดจากการขาดสติมาใชบ้ริการ 3.0 ปานกลาง 
3. สาเหตุความเสียหายในส่วน (สถานท่ี)   
3.1 ความเหมาะสมกบัการจดัการสถานที 2.4 ต ่า 
3.2 ส่ิงอ  านวยความสะดวกในการให้บริการเพียงพอกบัความตอ้งการ 2.5 ต ่า 
3.3 ความปลอดภยัในการให้บริการ 2.2 ต ่า 
3.4 อุปกรณ์ไม่มีความเหมาะสมกบัท่ีวาง 2.5 ต ่า 
3.5 ไม่มีป้ายเตือน เม่ือสถานท่ีไม่พร้อมให้บริการ 2.5 ต ่า 
3.6 ระยะห่างของทางเดินเล็กเกินไป 2.0 ต ่า 

 
จากตารางการท าแบบสอบถามเร่ือง สาเหตุความเสียหายของอุปกรณ์ฯ แสดงให้เป็นว่า โดยส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นไปในทิศทางเด่ียวกนัของ สาเหตุความเสียหายของอุปกรณ์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ี ของห้องอาหาร
วีไอพี และ มีอยู ่4 ขอ้ ท่ี มีความคิดเห็นว่าเป็นสาเหตุหลกัท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ฯ ดงัน้ี   

1) เ ร่ือง ขาดความรู้ ประสบการณ์ท างาน ในด้านการใช้งาน โดยเป็นเร่ืองท่ีพนักงานอาจจะว่าด้วย
ประสบการณ์การท างานท่ียงันอ้ย ตลอดจนถึงไม่ทราบการใชง้าน เก็บดูแลรักษาอยา่งถูกวิธี  

2) เร่ือง ความประมาทเลินเล่อ ในการท างาน   โดยพนักงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์ อาจจะเกิดการ
ประมาทต่อการใช ้ดูแลรักษา ท าความสะอาดและท าไปลา้งในเคร่ืองลา้งท่ีผดิวิธี   
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จากแผนภาพท่ี 2 แสดงถึงแผนผงัสาเหตุของอุปกรณ์ฯเสียหายของของห้องอาหาร 
 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุความเสียหายของอุปกรณ์ฯ สรุปไดท้ั้งหมด 2 สาเหตุ คือ 1. เร่ืองพนกังาน 

ขาดความรู้ ประสบการณ์ท างาน 2. เร่ือง ความประมาทเลินเล่อ ในการท างาน ท าให้ผูว้ิจยัหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา
ทั้ง 2 สาเหตุดงักล่าว เน่ืองจากการท่ีพนกังานขาดความรู้ ความเขา้ใจ ในการใชอุ้ปกรณ์จะส่งผลต่อความเสียหายและ
ไม่สามารถน าใชใ้นการบริการในคร้ังต่อไป ท าให้ตอ้งเสียงบประมาณในการจดัซ้ือเป็นจ านวนมาก ตามมาเช่นกนั 
ตลอดจนถึงความประมาทเลินเล่อในการใชง้าน ดูแลรักษาอุปกรณ์ก็จะท าให้เกิดความเสียหายไดเ้ช่นกนั เม่ือเกิดความ
เสียหายต่ออุปกรณ์ฯยิ่งส่งผลถึงการบริการท่ีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของผูม้ารับบริการ  ตลอดจนถึงภาพลกัษณ์
ของธุรกิจท่ีออกไป  ดงันั้นทางผูศึ้กษาจึงไดท้  าการหาแนวทางเลือกท่ี 1 คือ การจดัฝึกอบรมพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อุปกรณ์ฯในการท างาน เน่ืองจากสามารถแกไ้ขปัญหาและก่อให้เกิดผลดีในระยะยาวได้ 

ผูว้ิจยัจึงท าการเลือกแนวทางเลือกน้ีในการปฏิบติั เพราะเราสามารถรู้และเขา้ใจตวัพนกังานท่ีเราเคยท างาน
ดว้ยกนัอยู่แลว้ โดยแค่น าพนักงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งมาประชุมพูดคุยถึงสาเหตุการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท างาน 
รวมถึงการให้พนักงานมีส่วนรวมกบัการเสนอความคิดเห็นก่อน การจดัฝึกอบรม พนักงานผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง เป็น
เวลา 16 ชัว่โมง โดยให้ฝึกสัปดาห์ ละ 1 วนั วนัละ 8 ชัว่โมง ทั้งหมด 2 สัปดาห์ ท าการฝึกอบรมถึงความส าคญัในการ
ใชง้าน การดูแลรักษา การเก็บตลอดจนถึงการใชก้บัเคร่ืองท าความสะอาดให้เหมาะสม หลงัจากฝึกอบรมความรู้ครบ
เวลาท่ีก าหนด ปฏิบติัการท างานจริงและประเมินผลทุกๆเดือนของการปฏิบติังาน โดยน าเคร่ืองมือใบตรวจสอบ
(check sheet) มาไวจ้นบนัทึกของการปฏิบติังานจริงทุกๆเดือน หากเดือนไหนอุปกรณ์ฯเกิดความเสียหายเกินกว่ายอด
ก าหนด 20 % หรือ เดือนไหนมียอดต ่ากว่า 20 % โดยจะทฤษฏีแรงจูงใจมาเป็นตวัช่วยให้พนกังานทุกคนมีก าลงัใจใน
การปรับเปล่ียนวิธีคิดการท างานในรูปแบบใหม่ไดดี้ข้ึน ร่วมถึงการช่วยกนัในหมู่คณะมากข้ึน โดยจะมีรางวลัหรือ
บทลงโทษในการควบคุมดูแล ดงัตารางขา้งล่าง  
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ยอดความเสียหายของอุปกรณ์ฯ รางวลัหรือบทลงโทษ 
ต ่ากว่า 10 % ให้รายไดเ้พ่ิมข้ึน 2% ของอายกุารท างานของพนกังาน ในแต่ละ

เดือน 
ต ่ากว่า 10 - 20 % ให้รายไดเ้พ่ิมข้ึน 1% ของอายกุารท างานของพนกังาน ในแต่ละ

เดือน 
เกินกว่า 20-25 % ท าการตกัเตือนพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เกินกว่า 25-30 % ท าการตกัเตือนและท าการหักเงินเดือนของพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เกินกว่า 30 % ข้ึนไป ท าการตกัเตือนและท าการหักเงินเดือนพร้อมจดัการฝึกอบรมใหม่ 
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การก าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันของธุรกิจร้านเบเกอร่ีกรณศึีกษาร้าน SC Bakery 
Determining the competitive strategy of the bakery shop business Case study of SC Bakery 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการก าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขนัของธุรกิจ

ร้านเบเกอร่ีกรณีศึกษา ร้านSC Bakery วตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ เพ่ือสร้าง
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และก าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขนัของร้าน การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ใชว้ิธีการศึกษาเชิง
คุณภาพโดยการสัมภาษณ์เจา้ของกิจการ และวิธีการศึกษาเชิงปริมาณจากการแจกแบบสอบถามให้กบัลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการของร้านจ านวน 60 รายโดยแบ่งเป็น ลูกคา้องค์กรธุรกิจ 20 ราย และลูกคา้ทัว่ไป 40 ราย ผลการศึกษาขอ้มูล
ส่วนบุคคลพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 20 -30ปี มีรายไดม้ากกว่า 
20,001 บาท ท าธุรกิจส่วนตวั มีจ  านวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 4 คน ผลการศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือพบว่า 
ลูกคา้ทัว่ไปส่วนใหญ่ เลือกซ้ือเบเกอร่ีโดยน าไปเพ่ือรับประทานและน าไปแปรรูป ในจ านวนเท่าๆ กนั ความถ่ีในการ
ซ้ือสินคา้ต่อสัปดาห์อยู่ท่ี 1 – 2 คร้ังต่อสัปดาห์ สถานท่ีในการเลือกซ้ือเบอเกอร่ีมากท่ีสุดคือห้างสรรพสินคา้ โดย
เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการคือหาซ้ือไดง่้าย สินค้าส่วนใหญ่ท่ีเลือกซ้ือได้แก่ ขนมปังแซนด์วิช โดยส่วนใหญ่แลว้จะ
ตดัสินใจดว้ยตนเองในการซ้ือสินคา้ และลูกคา้ธุรกิจส่วนใหญ่ เลือกซ้ือสินคา้เพ่ือน าไปขายต่อ โดยความถ่ีในการซ้ือ
อยู่ท่ี 2 - 3 คร้ังต่อสัปดาห์ และปริมาณช้ินต่อคร้ังอยู่ท่ี 4 – 7 ช้ิน เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการร้าน SC Bakery คือสินคา้มี
คุณภาพ สินคา้ท่ีนิยมเลือกซ้ือคือ ขนมปังปอนด์ ผลการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ความพึงพอใจ
ในการใชบ้ริการ พบว่าโดยรวมมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นขอ้ พบว่า มีผล
ต่อการตดัสินใจระดบัมากท่ีสุด 1 ขอ้ไดแ้ก่ ดา้นราคา มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการระดับมาก 2 ขอ้เรียง
ตามล าดบัไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบัและมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการระดบั
ปานกลาง 1 ขอ้ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เม่ือมีการพิจารณาเป็นรายดา้น 
ค าส าคญั:  ความพึงพอใจ, สร้างความไดเ้ปรียบเทียบ, ก  าหนดกลยทุธ ์

 

ABSTRACT 
This research is to study the feasibility of determining the competitive strategy of bakery shop business. 

Case study of SC Bakery. The purpose of this study To study customer satisfaction To create a competitive advantage 
And determine the competitive strategy of the store This research study Using qualitative methods by interviewing 
the business owner And quantitative study methods from the distribution of questionnaires to customers who use the 
services of 60 stores, divided into 20 business enterprise customers and 40 general customers. The results of personal 
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data studies showed that The demographic characteristics of most sample groups are male, aged 20-30 years, with 
income more than 20,001 baht, doing personal business. There are 3 to 4 members in the family. Results of the study 
of buying behavior data showed that Most general customers Choose to buy a bakery by eating and processing in 
equal numbers.  The frequency of purchases per week is 1 -  2 times a week.  The place to buy the most bakery is a 
department store. The reason for choosing to use the service is easy to buy. Most products that are purchased include 
Sandwich bread In most cases, they will decide for themselves to buy products. And most business customers Choose 
to buy products for resale. The purchase frequency is 2-3 times per week. And the quantity of pieces per time is 4 - 7 
pieces.  The reason for choosing to use SC Bakery is quality products.  The most popular product to buy is pound 
bread. The study results about the satisfaction of using the service. Satisfaction in using the service It was found that 
the overall effect on service satisfaction at a high level when considered as a result found that the decision on the 
highest level of 1 item, ie price, had effect on the satisfaction of using the service at 2 levels In order of order Product 
Marketing promotion Respectively, and affects the satisfaction of using 1 medium level service, namely distribution 
channels When considering each aspect 
Keywords: Satisfaction, create comparisons, define strategies  
 
1. บทน า 
 ลกัษณะกิจการของร้าน SC Bakery เป็นธุรกิจขนาดยอ่ม รูปแบบของกิจการเป็นธุรกิจครอบครัวเจา้ของคน
เดียว เร่ิมด าเนินกิจการ ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2526 เป็นธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมอบ โดยมี
ทั้งหมด 3 ชนิด คือ ขนมปังปอนด ์ขนมปังแซนวิช ขนมปังไอศกรีม ร้านตั้งอยูใ่นซอย 9 ถนน ประชาราษบ าเพญ็ แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร เป็นสถานท่ีในการผลิตสินคา้และร้านมีขนาด 50 ตารางวา เป็น
อาคารพาณิชย ์2 คูหา มีท่ีจอดรถส าหรับลูกคา้ได ้2 – 3 คนั เวลาเปิดท าการ 06.00 น – 19.00 น.  
 การขยายตวัของตลาดเบเกอร่ีน้ี ท  าให้มีคนจ านวนมากมองเห็นโอกาสในตลาดเบเกอร่ีและสนใจท าธุรกิจ
เก่ียวกบัเบเกอร่ีมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดร้านเป็นของตวัเอง หรือซ้ือแฟรนไชส์อีกทั้งยงัมีการเขา้มาลงทุนของแบ
รนดใ์หญ่ ท่ีตอบสนองความตอ้งการขอลูกค้าทั้งทางดา้นความสะดวกสบายและความหลากหลายของสินคา้ ปัจจุบนั
ในกรุงเทพมหานครมีธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) ท่ีมีแผนกเบเกอร่ีเป็นของตนเองอยูม่าก เช่น Tesco lotus 
ท่ีใชช่ื้อแบรนด์ของตนเอง มีสินคา้กว่า 55 ชนิด 8 หมวด มีสาขาอยู่ 128 สาขา  Big C ท่ีใชช่ื้อแบรนด์ของตนเอง มี
สินคา้ 8 หมวด มีสาขาอยู ่36 สาขา และ Makro ใชช่ื้อแบรนด์ Aro มีสินคา้กว่า 26 ชนิด 6 หมวด มีสาขาอยู ่29 สาขา 
เป็นตน้ ท าให้ทางเลือกของผูบ้ริโภคมีหลากหลายรูปแบบข้ึน (ประชาชาติธุรกิจ41 ,2561) ปัจจุบนัตลาดเบเกอร่ีรูป
แบบคา้ส่งมีมูลค่าตลาดประมาณ 20,000 ลา้นบาท โดยในปี 2559 ตลาดเบเกอร่ีเติบโตลดลง 2% เป็นผลจากเศรษฐกิจ
ชะลอตวั และในปี 2560 คาดว่าจะเติบโตข้ึนอีก 5% เป็นผลให้ธุรกิจเบเกอร่ีรายใหญ่ และรายเล็กมีจ  านวนเพ่ิมมากข้ึน 
และการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน 
 ในอดีตพฤติกรรมการการซ้ือขนมอบของลูกคา้ ส่วนมากมกัจะเป็นเขา้หาผูผ้ลิตสินคา้ตามโรงงานหรือแหล่ง
ผลิต จึงท าให้ลูกคา้มีทางเลือกไม่มากในการหาซ้ือสินคา้ประเภทขนมอบแต่ในปัจจุบนัการเพ่ิมข้ึนของร้านคา้ปลีก
สมยัใหม่ (Modern Trade) นั้ นท าให้ลูกค้ามีทางเลือกในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมากยิ่งข้ึน เช่น Tesco Lotus , Big C , 
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Makro , 7eleven, Family Mart เป็นตน้ ท าให้พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของลูกคา้เปล่ียนไป ปัจจยัสนบัสนุนมาจากการท่ี
ผูบ้ริโภคชอบความสะดวกสบาย ท าให้หันมาซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่มากข้ึน ท าให้ก  าไรของร้านลดลง  

 

 
 

แผนภูมิ ก  าไรของร้าน SC Bakery ปี 2558 – 2560 
ท่ีมา: สัมภาษณ์เจา้ของกิจการ, 30 ตุลาคม 2561 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ของร้าน SC Bakery 
2. เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของร้าน SC Bakery 
3. เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ในการแข่งขนัของร้าน SC Bakery 

 
3. การด าเนินการวจิัย 
 การศึกษางานวิจยัเร่ือง “การก าหนดกลยทุธ์ในการแข่งขนัของธุรกิจร้านเบเกอร่ี กรณีศึกษา ร้านSC Bakery” 
โดยผูว้ิจยัไดด้  าเนินการศึกษาคน้ควา้โดยแบ่ง ประเภทของขอ้มูล  การศึกษาน้ี ใชข้อ้มูล 2 ประเภท คือ ขอ้มูลทุติยภูมิ 
และขอ้มูลปฐมภูมิ  
 1 ขอ้มูลทุติยภูมิ การศึกษา แนวคิด ทฤษฎีในวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลเก็บรวมรวมขอ้มูลทางสถิติและ
รายงานรายไดข้องกิจการ 

1. เก็บรวมรวมขอ้มูลทางสถิติและรายงานรายไดข้องร้าน SC Bakery 
2. รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากหนงัสือ บทความ และเวบ็ไซท ์เป็นตน้ 

 2 ขอ้มูลปฐมภูมิ ขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บจากการสัมภาษณ์เจา้ของกิจการ และการแจกแบบสอบถามให้กบัลูกคา้ 
  1. การวิจยัเชิงคุณภาพ 

1. สัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth interview) กบัเจา้ของกิจการ  
  2. การวิจยัเชิงปริมาณ  

1. เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามให้กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 
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การศึกษาข้อมูล 
1. การวิจยัเชิงคุณภาพ 

 การใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth interview) การใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ลักษณะเป็นการ
สัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด โดยการสัมภาษณ์กบัเจา้ของ กิจการของร้าน SC Bakery เพ่ือศึกษาวิธีการ
ปรับตวัและกลยทุธ์ของร้าน ทั้งในอดีตและปัจจุบนั รวมถึงสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกของร้าน 

ผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key informant) 
 ไดแ้ก่ เจา้ของกิจการ จ านวน 1 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี เป็นการใชก้ารสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  

2. การวิจยัเชิงปริมาณ 
 การใชก้าร แจกแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑแ์ละความส าคญัของปัจจยัต่าง ๆ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key informant) 
 ไดแ้ก่ ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง จากลูกคา้ท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ของร้าน SC Bakery ในระยะเวลา 1 เดือนไดแ้ก่
เดือน ตุลาคม 2561 มีจ  านวนผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์ 60 รายโดยแบ่งเป็น ลูกคา้องค์กรธุรกิจ 20 ราย และลูกคา้ทัว่ไป 40 ราย 
และใชก้ารเก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถาม 
 ผูว้ิจยัจึงเลือกเก็บแบบสอบถามจ านวน 60 ชุดแบ่งโดยออกเป็น ลูกคา้องคก์รธุรกิจ 20 ชุด และลูกคา้ทัว่ไป 
40 ชุด 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  มี 2 เคร่ืองมือ ดงัน้ี การใชเ้คร่ืองมือน าเสนอแบบสอบถาม(Questionnaires) 
โดยการเลือกแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended questions) และค าถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating scale) โดย
แบ่งรายละเอียด ออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพ้ืนฐาน (ดา้นประชากรณ์ศาสตร์) 
ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close-ended questions) 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมเลือกซ้ือและการใชบ้ริการ 
ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close-ended questions) 
ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ  
ลกัษณะค าถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดบั คือ 

  1 หมายถึง ระดบัความตอ้งการนอ้ยท่ีสุด 
   2 หมายถึง ระดบัความตอ้งการนอ้ย 
   3 หมายถึง ระดบัความตอ้งการปานกลาง 
   4 หมายถึง ระดบัความตอ้งการมาก 
   5 หมายถึง ระดบัความตอ้งการมากท่ีสุด 
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ส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 
ลกัษณะค าถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดบั 

  1 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ  
   2 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ 
   3 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ 
   4 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ 
   5 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาในคร้ังน้ี โดยการใชแ้บบสอบถามจากการศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ จ  านวน 
60 ชุด จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บรวบรวมน ามาประมวลผลดว้ยเคร่ืองมือคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ได้
รูปแบบดงัน้ี 
 1. น าแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 และ 2 ซ่ึงเป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลและค าถามเก่ียวกับพฤติกรรม
การเลือกซ้ือสินคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม น ามาค านวณหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. น าแบบสอบถามส่วนท่ี 3 และ 4 ซ่ึงเป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือและ
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้าน น ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) และทฤษฎีความพึงพอใจ (Customer Satisfaction)  
 3. น าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เจา้ของกิจการ ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิด โดยเป็นบทสัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ใน
อดีตถึงปัจจุบนัของกิจการ ซ่ึงครอบคลุมเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของกิจการ และน ามาสรุปโดยใชเ้คร่ืองมือการวิเคราะห์
ปัจจยัภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เป็นหลกัในการวิเคราะห์ 
 จากขอ้มูลท่ีได ้วิเคราะห์ขา้งตน้ ผูศึ้กษาน าแนวคิด ทฤษฎีและเครืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัท่ีกล่าวถึงในบทท่ี 2 
มาวิเคราะห์ ดงัน้ี   

1. ทฤษฎีการจดัการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) น ามาวิเคราะห์กลยุทธ์ท่ีจะน ามาก าหนดในธุรกิจ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

2. วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มอุตสาหกรรม (Five Forces Model) น ามาวิเคราะห์ปัจจยัและสภาพการแข่งขนัใน
แต่ละธุรกิจ หาท่ีมาขอความรุนแรงในการแข่งขนัเพ่ือให้เขา้ใจถึงลกัษณะของการแข่งขนัได้  

3. เคร่ืองมือการวิเคราะห์ปัจจยัภายใน-ภายนอก (SWOT Analysis) น ามาวิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก
เพ่ือก าหนดทิศทางของกิจการ 

4. เคร่ืองมือในการสร้างกลยทุธ์ (TOWS Matrix) น ามาวิเคราะห์เพ่ือหากลยทุธ์ทางเลือกในการแข่งขนั 
 
4. ผลการวจิัย 

ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 20-30ปี มีรายไดม้ากกว่า 20,001 

บาท ท าธุรกิจส่วนตวั มีจ  านวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 4 คน 
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 ผลการศึกษาข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเลือกซ้ือเบเกอร่ีของผู้บริโภค 
 ลูกค้าทัว่ไปส่วนใหญ่ เลือกซ้ือเบเกอร่ีโดยน าไปเพ่ือรับประทานและน าไปแปรรูป ในจ านวนเท่าๆกนั 
ความถ่ีในการซ้ือสินค้าต่อสัปดาห์อยู่ท่ี 1 – 2 คร้ังต่อสัปดาห์ สถานท่ีในการเลือกซ้ือเบอเกอร่ีมากท่ีสุดคือ
ห้างสรรพสินคา้ โดยเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการคือหาซ้ือไดง่้าย สินคา้ส่วนใหญ่ท่ีเลือกซ้ือไดแ้ก่ ขนมปังแซนด์วิช และ
ช าระค่าสินคา้ดว้ยการจ่ายเงินสด โดยส่วนใหญ่แลว้จะตดัสินใจดว้ยตนเองในการซ้ือสินคา้ 
 ลูกคา้ธุรกิจส่วนใหญ่ เลือกซ้ือสินคา้เพ่ือน าไปขายต่อ โดยความถ่ีในการซ้ืออยูท่ี่ 2 - 3 คร้ังต่อสัปดาห์ ในแต่
ละคร้ังค่าใชจ่้ายในการซ้ือโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 201 – 300 บาท และปริมาณช้ินต่อคร้ังอยูท่ี่ 4 – 7 ช้ิน เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ
ร้าน SC Bakery คือสินคา้มีคุณภาพ สินคา้ท่ีนิยมเลือกซ้ือคือ ขนมปังปอนด ์ช าระเงินโดยการจ่ายเงินสดและส่วนใหญ่
แลว้จะตดัสินใจดว้ยตนเองในการซ้ือสินคา้ ช่วงเวลาท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือ 11.01 – 15.00 น. 
 ผลการศึกษาข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยทีม่คีวามส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ 
 ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดับมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่ามีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุด 4 ดา้น โดยเรียงล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ
ให้บริการ ดา้นบุคลากรและดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ์ และปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจใน
ระดบัมาก 3 ดา้น โดยเรียงล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด เม่ือมีการ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นกระบวนการให้บริการ คือ การไดรั้บริการท่ีรวมเร็ว การให้บริการดว้ยความถูกตอ้ง
แม่นย  า การมีมาตรฐานการให้บริการและการมีขั้นตอนการท างานอย่างเป็นระบบ ด้านบุคลากร คือ การมีมนุษย์
สัมพนัธ์ท่ีดีของพนกังาน พนกังานพูดจาสุภาพ พนกังานขายมีความรู้เก่ียวกบัเบเกอร่ีเป็นอยา่งดี และมีการแนะน าและ
เชิญชวนจากพนักงาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ คือ สภาพภายในร้านมีความสะอาดถูกสุขอนามยั บรรยากาศภายใน
ร้านอบอุ่นเป็นกนัเอง มีการจดัวางเบเกอร่ีอย่างเหมาะสม ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ รสชาติของเบเกอร่ี ความสะอาดของเบ
เกอร่ี ความสดใหม่ของเบเกอร่ี เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัสามอนัดบัสูงสุด ดา้นราคา คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ และมีราคาท่ีชดัเจน เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัสามอนัดบัสูงสุด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
คือ ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทางราคาสินคา้คงท่ี อยู่ใกลบ้า้นหรือท่ีท างาน เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัสามอนัดบั
สูงสุด ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การโฆษณาผา่น Facebook การโฆษณาผา่น Line หนา้ร้านมีการจดัวางสินคา้ให้
เลือกหลายแบบ  
 ผลการศึกษาข้อมูลเกีย่วกบัความพึงพอใจในการใช้บริการ 
 ความพึงพอใจในการใช้บริการ พบว่าโดยรวมมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการในระดบัมากเม่ือ
พิจารณาเป็นขอ้ พบว่า มีผลต่อการตดัสินใจระดบัมากท่ีสุด 1 ขอ้ไดแ้ก่ ดา้นราคา มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการระดบัมาก 2 ขอ้เรียงตามล าดบัไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบัและมีผลต่อความพึง
พอใจในการใชบ้ริการระดบัปานกลาง 1 ขอ้ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เม่ือมีการพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ด้านราคา คือ เบเกอร่ีมีราคาถูกเม่ือเทียบกับร้านอ่ืน ราคาเหมาะสมกับปริมาณ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ คือ รสชาติของเบเกอร่ี คุณภาพของสินคา้ ความสะอาดของเบเกอร่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ ร้านมี
การรับประกนัสินคา้ ลดราคาในบางโอกาส การแถมสินคา้จากทางร้าน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ ท าเลท่ีตั้ง
สะดวกต่อการเดินทาง อยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน จอดรถเพียงพอ 
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก  จุดแข็งท่ีส าคัญของร้านไดแ้ก่ การมีลูกคา้
ประจ า การรับประกนัสินคา้ และสามารถให้ซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือได ้ จุดอ่อนท่ีส าคญัของร้านไดแ้ก่ มีพ้ืนท่ีร้านจ ากดั
ไม่สามารถเก็บสินคา้ไดใ้นปริมาณท่ีมาก สถานท่ีจอดรถไม่พอเพียงส าหรับรองรับลูกคา้ ไม่มีการโฆษณาหรือส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ โอกาสส าหรับร้านไดแ้ก่ ร้านอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน ราคาสินคา้ของคู่แข่งสูงกว่า อุปสรรคท่ีพบเจอไดแ้ก่ 
สภาพอากาศในวนัท่ีมีฝนสามารถขายสินคา้ไดล้ดลง การเพ่ิมข้ึนของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่  

ตารางเปรียบเทียบคู่แข่ง ท  าให้ทราบว่าร้านมีการก าหนดราคาท่ีถูกกว่า ร้านคู่แข่ง มีสินคา้ให้เลือกมากกว่า
คู่แข่ง มีบริการจดัส่งสินคา้เหมือนกนั ค่าบริการจดัส่งสินคา้ถูกกว่าคู่แข่ง 

วเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค ตลาดเป้าหมายของร้านคือ กลุ่มลูกคา้ท่ีมีธุรกิจเป็นของตนเองและคา้ขาย โดย
เป็นกลุ่มท่ี จะน าไปขายต่อและน าไปแปรรูป สินคา้ท่ีลูกคา้ซ้ือ ไดแ้ก่ ขนมปังปอนด์ ขนมปังแซนด์วิช และขนมปัง
ไอศกรีม ลูกคา้ส่วนใหญ่จะซ้ือสินคา้เม่ือตอ้งการใช ้ เพราะสินคา้ประเภทอาหารท าให้มีอายุในการเก็บรักษา และ
ลูกคา้ส่วนมาจะเลือกซ้ือสินคา้ดว้ยตนเอง จากการส ารวจจากแบบสอบถาม ลูกคา้ทัว่ไปส่วนใหญ่ จะซ้ือ 1 – 2 คร้ังต่อ
สัปดาห์ และลูกคา้องคก์รธุรกิจ 2 – 3 คร้ังต่อสัปดาห์ กลุ่มลูกคา้ท่ีส ารวจจากแบบสอบถามส่วนมากจะซ้ือเบเกอร่ี จาก
ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ข้ึนอยูก่บัความสะดวกในการเดินทางและท าเลท่ีตั้ง 
 ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ผูว้ิจยัวิเคราะห์แบบสอบถามและกลยุทธ์ท่ีน ามาใช ้และจึงสร้างทางเลือกใน
การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยมีแนวทางการแกไ้ขปัญหา ในรูปแบบกลยทุธ์ทางเลือก 3 ทางเลือกดงัน้ี 

1. กลยทุธ์พฒันาผลิตภณัฑ ์(กลยทุธ์ 3 ระดบั)  
กลยุทธ์ระดับองค์กรแบบกลยุทธ์การเติบโตโดยใช้กลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพ่ิมยอดขายจากการ

ปรับปรุงผลิตภณัฑ ์เพ่ือเป็นการท าให้ร้าน SC Bakery มีสินคา้ท่ีหลายหลายมากยิง่ข้ีน  
กลยทุธ์ระดบัธุรกิจโดยใชก้ลยทุธ์สร้างความแตกต่าง เป็นการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดยการท า

ให้กิจการมีความแตกต่างทางด้านของผลิตภัณฑ์ ด้วยการพฒันาผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีท่ีมีอยู่ให้มีความหลากหลาย 
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากข้ึน ทั้งทางดา้นรสชาติ ดา้นบรรจุภณัฑ ์ 
 กลยุทธ์ระดบัหนา้ท่ีดา้นการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์โดยการใช ้CRM เพ่ือเป็นการประสมประสานความ
ตอ้งการของลูกคา้เขา้กบัความสามารถในการสร้างผลิตภณัฑ ์ท าให้ไดผ้ลิตภนัฑท่ี์ถูกตอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้  

ขอ้ดีไดแ้ก่ การท าให้ร้านมีสินคา้ให้ลูกคา้ไดเ้ลือกหลากหลายมากข้ึน และสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ไดดี้มากข้ึน 
 ขอ้เสียไดแ้ก่ วตัถุดิบและตน้ทุนการผลิตมีราคาแพงเพ่ิมข้ึน และเป็นกลยทุธ์ท่ีสามารถลอกเรียนแบบไดง่้าย 

2.กลยทุธ์การเจาะตลาด (กลยทุธ์ 3 ระดบั) 
กลยุทธ์ระดับองค์กรแบบกลยุทธ์การเติบโตโดยใช้กลยุทธ์การเจาะตลาด เป็นการหายอดขายเพ่ิมจาก

ผลิตภณัฑ์เดิม โดยใชก้ารด าเนินงานท่ีมากข้ึน ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยเพ่ิมความถ่ีของการใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการของ
ลูกคา้กลุ่มเดิม 

กลยุทธ์ระดบัธุรกิจโดยใชก้ลยุทธ์ผูน้ าดา้นตน้ทุน เป็นกลยุทธ์ท่ีสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดยจะ
ท าให้กิจการมีตน้ทุนท่ีต ่ากว่า ท  าให้สามารถก าหนดราคาท่ีต ่ากว่าหรือเท่ากบัคู่แข่งได ้

กลยุทธ์ระดบัหน้าดา้นการตลาด เพ่ือท าให้ลูกคา้รู้จกัและจดจ ามากข้ึน ท าให้ยอดขายเพ่ิมข้ึน พร้อมทั้งหา
กลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ โดยการใชเ้คร่ืองมือส่วนประสมทางการตลาด  
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 ขอ้ดีไดแ้ก่ กลยทุธ์น้ีสามารถสร้างยอดขายและก าไรให้กบักิจการและใชง้บประมาณนอ้ย เน่ืองจากสามารถ
ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูเ่ดิมได ้
 ขอ้เสียไดแ้ก่ กลยทุธ์น้ีสามารถลอกเลียนแบบไดง่้าย  

3. กลยทุธ์การพฒันาตลาด (กลยทุธ์ 3 ระดบั) 
กลยุทธ์ระดับองค์กรแบบกลยุทธ์การเติบโตโดยใช้กลยุทธ์การพฒันาตลาด เป็นการเพ่ิมยอดขายจาก

ผลิตภณัฑเ์ดิม โดยการเพ่ิมช่องทางในการขายดว้ยการใชเ้ทคโนโลยี ่ และเพ่ือเป็นการลดขอ้จ ากดัในดา้นสถานท่ีจอด
รถท่ีไม่เพียงพอของกิจการ 

กลยทุธ์ระดบัธุรกิจโดยใชก้ลยุทธ์ผูน้ าแบบมุ่งเน้น เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดยมุ่งเนน้ความ
ช านาญในดา้นการผลิตเพ่ือเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะหรือแค่บางพ้ืนท่ี 

กลยุทธ์ระดบัหน้าท่ีดา้นการตลาด เพ่ือหาช่องทางการจดัจ าหน่าย ท าให้ลูกคา้รู้จกัและจดจ ามากข้ึน ท าให้
ยอดขายเพ่ิมข้ึน และเพ่ือเป็นการลดขอ้จ ากดัในดา้นสถานท่ีจอดรถท่ีไม่เพียงพอของกิจการ  

ขอ้ดีไดแ้ก่ เพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่าย ลดขอ้จ ากดัในดา้นสถานท่ีจอดรถ 
 ขอ้เสียไดแ้ก่ ใชง้บประมาณเพ่ิมในการลงทุนดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และเป็นกลยุทธ์ท่ีสามารถลอก
เรียนแบบไดง่้าย 
 

5. การอภปิรายผล 
 1. ผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบเกอร่ีของผูบ้ริโภค พบว่าลูกคา้ทัว่ไปส่วนใหญ่ เลือก

ซ้ือเบเกอร่ีโดยน าไปเพ่ือรับประทานและน าไปแปรรูป ในจ านวนเท่าๆกนั ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ต่อสัปดาห์อยูท่ี่ 1 – 
2 คร้ังต่อสัปดาห์ สถานท่ีในการเลือกซ้ือเบอเกอร่ีมากท่ีสุดคือห้างสรรพสินคา้ โดยเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการคือหาซ้ือ
ไดง่้าย สินคา้ส่วนใหญ่ท่ีเลือกซ้ือไดแ้ก่ ขนมปังแซนด์วิช ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สราวุธ เนียรวิฑูรย ์และ ภูริ 
ชุณห์ขจร (2560)  พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือเบเกอร่ีในร้านเบเกอร่ีท่ีอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า โดยนิยม
รับประทานขนมปังมากท่ีสุด 

 2. ผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ โดยแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูล
ออกเป็น 6 ดา้น ตามกลยุทธ์ (7Ps) พบว่าปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่ามีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก 6 ดา้น โดยเรียงล าดบั
จากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และเม่ือมีการพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นกระบวนการ
ให้บริการ คือ การไดรั้บริการท่ีรวมเร็ว การให้บริการดว้ยความถูกตอ้งแม่นย  า การมีมาตรฐานการให้บริการและการมี
ขั้นตอนการท างานอย่างเป็นระบบ ด้านบุคลากร คือ การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีของพนักงาน พนักงานพูดจาสุภาพ 
พนกังานขายมีความรู้เก่ียวกบัเบเกอร่ีเป็นอยา่งดี และมีการแนะน าและเชิญชวนจากพนกังาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
คือ สภาพภายในร้านมีความสะอาดถูกสุขอนามยั บรรยากาศภายในร้านอบอุ่นเป็นกนัเอง  มีการจดัวางเบเกอร่ีอยา่ง
เหมาะสม ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ รสชาติของเบเกอร่ี ความสะอาดของเบเกอร่ี ความสดใหม่ของเบเกอร่ี เป็นปัจจยัท่ีมี
ความส าคญัสามอนัดบัสูงสุด ดา้นราคา คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ และมีราคาท่ีชดัเจน 
เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัสามอนัดับสูงสุด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทางราคา
สินคา้คงท่ี อยู่ใกลบ้า้นหรือท่ีท างาน เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัสามอนัดบัสูงสุด ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การ
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โฆษณาผ่าน Facebook การโฆษณาผ่าน Line หน้าร้านมีการจดัวางสินคา้ให้เลือกหลายแบบ สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ นางสาวสุชญา อาภาภทัร (2559) ท่ีพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกายภาพและการให้บริการ 
ปัจจยัดา้นรสชาติและความสดใหม่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นรูปลกัษณ์บรรจุภณัฑ์และตราสินคา้ 
ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นส่งเสริมการขายและการตกแต่งร้าน และเม่ือมีการพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า คือ ปัจจยั
ด้านกายภาพและการให้บริการ การท่ีภายในร้านมีบรรยากาศอบอุ่นเป็นกนัเอง สะอาด ถูกสุขอนามยั ปัจจัยดา้น
กายภาพและการให้บริการ คือ ความสดใหม่ รสชาติอร่อยถูกปาก และมีการรักษามาตรฐานในรสชาติอยา่งสม ่าเสมอ 
ปัจจยัดา้นราคา คือ ราคาเบเกอร่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ ราคาเบเกอร่ีเหมาะสมกบัปริมาณ ปัจจยัดา้นส่งเสริมการขาย คือ 
การให้ส่วนลด จดัโปรโมชัน่อย่างสม ่าเสมอ พร้อมทั้งมีการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ ให้ลูกคา้รู้จกั
มากข้ึน  
 3. ผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ พบว่าโดยรวม
มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นขอ้ พบว่า มีผลต่อการตดัสินใจระดบัมากท่ีสุด 1 
ขอ้ไดแ้ก่ ดา้นราคา มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการระดบัมาก 2 ขอ้เรียงตามล าดบัไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ตามล าดบัและมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการระดบัปานกลาง 1 ขอ้ไดแ้ก่ ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิวิศน์ ใจตาบ (2557) พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) อธิบายไดว้่า
ส่วนประสมทางการตลาด เป็นความพยายามของกิจการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บ
ความพอใจและเพ่ือให้ผลิตภณัฑ์ประสบผลส าเร็จเหนือคู่แข่งขนั ซ่ึงตรงกบั ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการ
จดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี 

4.การก าหนดกลยทุธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกของร้าน ท าให้พบว่า 
จุดแข็งท่ีส าคญัของร้านไดแ้ก่ การมีลูกคา้ประจ า การรับประกนัสินคา้ และสามารถให้ซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือได ้จุดอ่อน
ท่ีส าคญัของร้านไดแ้ก่ มีพ้ืนท่ีร้านจ ากดัไม่สามารถเก็บสินคา้ไดใ้นปริมาณท่ีมาก สถานท่ีจอดรถไม่พอเพียงส าหรับ
รองรับลูกคา้ ไม่มีการโฆษณาหรือส่ือประชาสัมพนัธ์ โอกาสส าหรับร้านไดแ้ก่ ร้านอยู่ใกลแ้หล่งชุมชน ราคาสินคา้
ของคู่แข่งสูงกว่า อุปสรรคท่ีพบเจอไดแ้ก่ มีสินคา้ทดแทนไดง่้าย การเพ่ิมข้ึนของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก(SWOT Analysis) ท่ีว่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศกัยภาพเป็น
เคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ส าหรับการประกอบธุรกิจ ซ่ึงช่วยให้ผูบ้ริหารรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจาก
สภาพแวดลอ้มภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจทุกประเภท และน ามาวิเคราะห์ทางเลือกไดอ้อกเป็น 3 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ กลยทุธ์พฒันาผลิตภณัฑ ์กลยทุธ์การเจาะ
ตลาด และกลยุทธ์การพฒันาตลาด เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบั ตารางเปรียบเทียบคู่แข่ง ท าให้ทราบว่าส่ิงท่ี มีความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัคือ ราคาท่ีถูกกว่า และมีสินคา้ให้เลือกมากกว่าคู่แข่ง  
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดน้ ากลยุทธ์ไปเสนอทางเจา้ของกิจการร้าน  SC Bakery ทางร้านมีความสนใจในกลยทุธ์ท่ี 
1. พฒันาผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากทางร้านมีความตั้ งใจท่ีจะท าการเพ่ิมสินค้าให้หลากหลายข้ึน เพราะหากมีสินค้าท่ี
หลากหลายข้ึนจะท าให้สามารถเพ่ิมกลุ่มลูกคา้ได ้ และยงัสามารถต่อยอดไปท าตลาดออนไลน์ควบคู่ไปได ้ การท า
ตลาดออนไลน์เพ่ือท าให้เป็นท่ีรู้จักมายิ่งข้ึน ท าให้สามารถค้นหาร้านได้ง่ายมากข้ึน จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
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แบบสอบถามผูว้ิจยัจึงไดเ้สนอให้ท  าเป้าหมายในนระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ิมเติม โดยในระยะสั้ น เร่ิม
เพ่ิมสินคา้ให้มีความหลากหลายโดนมุ่งเนน้สินคา้ท่ีสามารถท าไปแปรรูปต่อได ้ เพ่ือคน้หาสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยม ใน
ระยะกลาง ท าตลาดออนไลน์เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการจดัจ าหน่าย เพ่ือท าให้เป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึนพร้อมกบัขยายกลุ่ม
ลูกคา้ และในระยะยาว ให้รักษาคุณภาพของสินคา้และการบริการ เพ่ือเพ่ิมจ านวนลูกคา้และเป็นการรักษาฐานลูกคา้  
 

กลยทุธ์ระดบัองคก์รแบบกลยทุธ์การเติบโต 
กลยทุธ์พฒันาผลิตภณัฑ ์โดยการเพ่ิมยอดขายจากการปรับปรุงผลิตภณัฑ ์ เพ่ือเป็นการท าให้ร้าน SC Bakery 

มีสินคา้ท่ีหลายหลายมากยิง่ข้ีน 
กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ 
 กลยทุธ์สร้างความแตกต่าง โดยการเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีดีกว่าให้กบัผูบ้ริโภค โดยการสร้างความแตกต่างของ
ผลิตภณัฑ์ของตนเองให้มีลกัษณะท่ีโดดเด่นและแตกต่างไดแ้ก่ ความแตกต่างดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ ดา้นการ
อ านวยความสะดวก คุณภาพและบริการ  

 
กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี 

 ดา้นการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์โดยการใชส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix)  
1. กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์

 สินคา้ให้มีความหลากหลายโดนมุ่งเนน้สินคา้ท่ีสามารถท าไปแปรรูปต่อไดโ้ดยในช่วงแรกนั้นจะน าเบอเกอ

ร่ีท่ีได้รับความนิยมในการซ้ือสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถาม ขนมปังแซนด์วิช โดยทางร้านจะท าให้มีความ

หลากหลายให้เลือกมาข้ึน คือการท า ขนมปังโฮลวีท ส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีรักสุขภาพ และจึงเพ่ิมผลิตภณัฑ์ให้มีความ

แตกต่างมากข้ึนโดยการท า ขนมปังครัวซ็องและขนมปังแฮมเบอเกอร์ ท่ีสามารถผลิตไดง่้ายและสามารถผลิตไดค้ร้ัง

ละมากๆ 

2. กลยทุธ์ดา้นราคา 
 การก าหนดราคาของสินคา้สอดคลอ้งกบัตน้ทุนการผลิตสินคา้ และเป็นการตั้งราคาให้มีความแตกต่างกนั 
ตามคุณภาพของสินคา้ โดยสินคา้ปกติของทางร้านจะมีตั้งราคาอยู ่30 บาท ซ่ึงความแตกต่างของสินคา้แต่ละประเภท
นั้นข้ึนอยูก่บัตน้ทุนของวตัถุดิบค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ และเป็นสินคา้ประเภทเบเกอร่ีเพ่ือสุขภาพจะท าให้มีราคาสูงกว่า โดยจะ
อยูใ่นช่วงราคา 50-60 ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัวตัถุดิบท่ีใช ้

3. กลยทุธ์การจดัจ าหน่าย 
 ช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบ Offline โดยการขายสินคา้ผา่นทางหนา้ร้าน 
 ช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบ Online โดยการใช ้Facebook, Line 

4. กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 การประชาสัมพนัธ์ โดยเลือกใชช่้องทางผ่านทาง Facebook, Line เพ่ือให้ลูกคา้เขา้ถึงร้านไดง่้ายมากยิง่ข้ึน 
และยงัใชใ้นการแนะน าสินคา้ออกใหม่ ความรู้เก่ียวกบัเบเกอร่ี และสามารถติดต่อหรือการสั่งซ้ือสินคา้ไดส้ะดวกมาก
ข้ึน มีการซ้ือโฆษณาผ่าน Facebook และ IG เพ่ือประชาสัมพนัธ์ร้านและสินค้าของร้าน ให้ลูกค้าท่ีอยู่ในบริเวณ
ใกลเ้คียงรู้จกัธุรกิจมากยิง่ข้ึน   



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1385 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

5. กลยทุธ์ดา้นบุคลากร 
 แนวทางในการคดัเลือกพนักงาน โดยพนักงานจะตอ้งมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี พนักงานพูดจาสุภาพ สามารถ
ช่วยแนะน าสินคา้ให้กบัลูกคา้ ท าความรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ว่าตอ้งการสินคา้อะไร 

6. กลยทุธ์ดา้นกระบวนการให้บริการ 
 ร้านจะต้องให้บริการได้อย่างรวดเร็วทนัใจด้วยการส่งสินคา้ให้ถึงในเวลาท่ีก าหนด และมีความถูกตอ้ง
แม่นย  าในการคิดราคา  

7. กลยทุธ์ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
 ภายในร้านมีความสะอาด ถูกสุขอนามยั บรรยากาศภายในร้านอบอุ่นเป็นกนัเอง ให้ความใส่ใจในเร่ืองความ
สะอาดของร้าน  
การก าหนดเป้าหมายในนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  
 ระยะสั้น 1 ปี เร่ิมเพ่ิมสินคา้ให้มีความหลากหลายโดนมุ่งเนน้สินคา้ท่ีสามารถท าไปแปรรูปต่อได ้ เพ่ือคน้หา
สินคา้ท่ีไดรั้บความนิยม  
 ระยะกลาง 2 - 3 ปี ท  าตลาดออนไลน์เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการจดัจ าหน่าย ผา่นทาง Facebook, Line เพ่ือท าให้
เป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึนพร้อมกบัขยายกลุ่มลูกคา้เช่น ร้านเบเกอร่ีท่ีไม่ไดผ้ลิตสินคา้เอง ร้านคาเฟ่  
 ระยะยาว ให้รักษาคุณภาพของสินคา้และการบริการ เพ่ือเพ่ิมจ านวนลูกคา้และเป็นการรักษาฐานลูกคา้  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
1. ควรเพ่ิมกลุ่มตวัอยา่ง ในการศึกษาเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมากยิง่ข้ึน 
2. การเก็บขอ้มูล ควรใชว้ิธีการสัมภาษณ์ เช่น ปัญหาของสินคา้ ตอ้งการให้ปรับปรุงอะไรเพ่ิม เป็นตน้ กลุ่ม

ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเพ่ิม เพราะจะสามารถท าให้ไดรู้้ถึงปัญหาท่ีแทจ้ริง  
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานการบริหาร

ความเส่ียงของบริษทั ลคัก้ี สตาร์ ยนิูเวอร์แซล จ ากดั โดยใชว้ิธีวิจยัแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยการสนทนากลุ่ม เพ่ือ
ท าให้ทราบกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมส าหรับขององคก์ร และองค์กรสามารถน าขอ้มูลท่ีพบไปยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางใน การ
พฒันาไดใ้นอนาคต และศึกษาเชิงส ารวจ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 136 คน 
และน าวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติแบบการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานการศึกษาใช ้ t-test, F-test และทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีของ LSD เพ่ือทราบจ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคลกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 136 คน ผลการศึกษาพบว่า พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากท่ีสุด มีอายรุะหว่าง 31-40 
ปี ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี สังกดัฝ่ายผลิต และมีประสบการณ์การท างานระหว่าง 1 - 5 ปี มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการวดัผล
การบริหารความเส่ียงดา้นการสนบัสบุนจากผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียง ดา้นการ
ปฏิบติัตามกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง และดา้นการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก ดา้น
การฝึกอบรมและกลไกดา้นทรัพยากรบุคคลอยู่ในระดบัปานกลาง การทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานท่ีมีปัจจยั
ส่วนบุคคลต่างกนั ในภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั แต่ประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็น ดา้น
การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคญั:  ธุรกิจ SMEs, การบริหารความเส่ียง, ความส าเร็จในการท างาน  

 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to study and compare the opinions about the risk management operations of 

Lucky Star Universal Company Limited by using qualitative research methodology. With group discussions In order 
to know the appropriate strategy for the organization And the organization can use the information found to be used 
as guidelines in Development in the future And explore Data were collected by using questionnaires from 136 samples 
and analyzed by using frequency distribution statistics, percentage, mean, standard deviation. The hypothesis testing 
of the study is based on the t-test, F-test and the double difference test by the LSD method to determine the 
classification according to personal factors. The sample number is 136 people. Most employees are male. Age 
between 31-40 years, educational level lower than bachelor's degree Under the production department And having 
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work experience between 1 - 5 years, with opinions about the operation, overall risk management at a high level 
When considering each aspect, it was found that In the evaluation of risk management in support of senior 
management in monitoring risk management processes In the implementation of the risk management process 
continuously And effective communication is at a high level Training and human resource mechanisms are at a 
moderate level. The hypothesis testing found that employees with different personal factors In general, there are no 
different opinions. But different work experience Have comments The communication efficiency was significantly 
different at the level of 0.05. 
Keywords:  Small and medium enterprises, Risk management, Work success   
 
1. บทน า 

การด าเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขนัทางการคา้การลงทุนสูงข้ึน และมีความเขม้ขน้ในโลกยคุโลกาภิวฒัน์ 
(Globalization) หลายองคก์รประสบปัญหาในการปรับตวัพฒันา การด าเนินงานขององคก์รยคุใหม่ในภาคธุรกิจหรือ
ภาครัฐ จะตอ้งเผชิญกบัปัจจยัความไม่แน่นอน โดยเฉพาะความเส่ียงเป็นเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตภายใต้
สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้กบัองค์กร ทั้งทางดา้นกลยุทธ์การปฏิบติังาน
(เสาวลกัษณ์ สาทตพนัธ์, 2559)  ความเส่ียงของธุรกิจจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือส่ิงท่ีธุรกิจคาดหวงัว่าจะเกิดข้ึน แต่ผลกลบัไม่
เป็นไปตามท่ีประเมินไว ้เช่น องค์กรประเมินว่าจะเพ่ิมยอดขายจากปีก่อนหน้า ซ่ึงหากผลการด าเนินงานออกมาไม่
เป็นไปดงัคาด แสดงว่าการคาดการณ์ของบริษทันั้นมีความเส่ียง สาเหตุท่ีท  าให้องคก์รไม่ไดต้ามเป้าหมายท่ีคาดการณ์
ไวอ้าจจะมาจากหลายปัจจยั หลายสาเหตุ เช่น สถานการณ์ทางการตลาด การพฒันาปรับปรุงและออกผลิตภณัฑ์รุ่น
ใหม่ของคู่แข่ง เป็นตน้ ดงันั้นหากองคก์รสามารถประมาณการความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนได ้จะท าให้องคก์รบริหารจดัการ
ความเส่ียงเหล่านั้นไดเ้ช่นเดียวกนั เม่ือองคก์รสามารถประเมินค่าความเส่ียงไดแ้ลว้ จะสามารถพยายามควบคุมหรือลด
ความเส่ียงท่ีจะเกิด ซ่ึงการควบคุมหรือปรับลดความเส่ียงนั้นอาจจะท าไดโ้ดยการการกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะก่อให้เกิด
ความไม่แน่นอนข้ึนในอนาคต (ชริดา แซ่ล้ีม, 2556)  การน ากระบวนการบริหารความเส่ียงมาใชใ้นองคก์ร จะช่วยให้
เป็นหลักประกนัในระดบัหน่ึงว่าการด าเนินการต่างๆ ขององค์กร จะมีการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
เน่ืองจากการบริหารความเส่ียงเป็นการคาดการอนาคตอย่างมีหลกัการ เพ่ือหาทางป้องกนัความเสียหายในการท างาน
แต่ละขั้นตอนไวล่้วงหน้า หรือในกรณีท่ีพบเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด โอกาสท่ีเกิดปัญหาน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการ
จดัการความเส่ียง หรือหากเกิดความเสียหายจะสามารถควบคุมความเสียหายไดอ้ยา่งมีระบบและแบบแผน เน่ืองจากมี
การเตรียมการล่วงหนา้ 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.  ศึกษาระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทั ลคัก้ี สตาร์ ยนิูเวอร์แซล จ ากดั ตามกรอบแนวความคิดการ

บริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร (COSO-ERM) 
2. เพ่ือเสนอแนวความคิดเก่ียวกบัการพฒันาด าเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษทั ลคัก้ี สตาร์ ยนิูเวอร์

แซล จ ากดั 
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3. การด าเนินการวจิัย 
การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลต่อการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กรของบริษทั ลคัก้ี สตาร์ ยูนิเวอร์

แซล จ ากดั เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชข้อ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) การใชก้ารสนทนา
กลุ่ม และแบบสอบถามเป็นในเคร่ืองมือการวิจยัการเก็บ ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากเอกสารเก่ียวกบัคู่มือ
การปฏิบติังานและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน และมาตรฐาน ISO9001:2015 ขั้นตอนและวิธีการวิจยัมีดงัน้ี 

กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ผูบ้ริหาร 3 คน ผูจ้ ัดการ 10 คน 
หัวหน้างานในแต่ละแผนก 7 คน เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ คน้หาหรือประเมินความเส่ียงโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนของ
กรณีศึกษาบริษัท ลัคก้ี สตาร์ ยูนิเวอร์แซล จ ากัดเ ป็นการวิจัยท่ีศึกษาสังเกต และกลุ่มบุคคลท่ีต้องการศึกษาโดย
ละเอียดทุกดา้นในลกัษณะเจาะลึก ใชว้ิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ เพ่ือวิเคราะห์องค์กร โดยใช ้
SWOT Analysis เป็นเคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ความเส่ียงท่ีจะท าให้เกิดข้ึน และผลลพัธ์ท่ี
องคก์ร ตอ้งการจะเป็น 

กลุ่มตวัอย่างเชิงปริมาณกลุ่มประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีมีทั้งหมด 136 คน ใชแ้บบสอบถามเพ่ือประเมิน
การจดัการความเส่ียงตามแนวทาง COSO – ERM กรณีศึกษาบริษทั ลคัก้ี สตาร์ ยนิูเวอร์แซล จ ากดั โดยแบบสอบถาม
ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงจะประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ฝ่ายท่ีสังกดั 
และประสบการณ์การท างาน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) มีขอ้ค าถามจ านวน 5 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินการบริหารความเส่ียงของบริษัท ลัคก้ี สตาร์ ยูนิเวอร์แซล จ ากัด 
ประกอบดว้ยแยกการบริหารความเส่ียงออกเป็น 3 มิติ 

มิติท่ี 1 ประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบคือ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร การระบุเหตุการณ์ การ
คน้หาความเส่ียง การตอบสนองต่อความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม การให้ขอ้มูลข่าวสารและการส่ือสาร และกา ร
ก ากบัติดตาม 

มิติท่ี 2 ประกอบดว้ย ความเส่ียงระดบัองคก์ร ระดบัหน่วยงานยอ่ยและระดบักิจการในเครือ 
มิติท่ี 3 ประกอบดว้ย ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ ดา้นปฏิบติัการ ดา้นการเงิน และดา้นการก ากบัการปฏิบติัตาม

กฎเกณฑ ์
เน้นการใช้ข้อมูลท่ีเป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยนัความถูกต้องของข้อค้นพบ และสรุปต่างๆ มีการใช้

เคร่ืองมือท่ีมีความเป็นปรนัยในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย แบบสอบถามแบบทดสอบศึกษาและท าการวิเคราะห์
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงองค์กรโดยใช้ Enterprise risk management (ERM) เป็น
เคร่ืองมือช่วยวิเคราะห์ 
 

4. ผลการวจิัย 
ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่มเก่ียวกบัการวิเคราะห์สถานการณ์ 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ของกลุ่มตวัอยา่งในการเก็บขอ้มูล ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล 

ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนการผลิต ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต ผูจ้ดัการฝ่ายวิศวกรรม ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
ผูจ้ดัการฝ่ายขาย ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ผูจ้ดัการฝ่ายขนส่ง ผูจ้ดัการฝ่ายบริการหลงัการขาย หัวหน้าแผนกโลหะ หัวหนา้
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แผนกประกอบโครงตู ้หัวหนา้แผนกยรีูเทรน หัวหนา้แผนกประกอบ หัวหนา้แผนกประตู หัวหนา้แผนกประตูอาซาฮี 
หัวหนา้แผนกบริการหลงัการขาย มีประสบการณ์ในการท างานเฉล่ีย 9 ปี 4 เดือน 

ผลการสนทนากลุ่มแนวค าถามเก่ียวกบัการวิเคราะห์สถานการณ์ 
ดา้นจุดแข็งในการริเร่ิมองค์กร จากรายละเอียดในการสนทนากลุ่มไดใ้ห้ความคิดเห็น เป็น 8 ประเด็น โดย

ประเด็นท่ีผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มได้ให้ความคิดเห็นหรือกล่าว ถึงมากท่ีสุด คือ การมีเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั และ
เทคโนโลยสูีง ประเด็นท่ีผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มไดเ้ห็นถึงจุดแข็งขององคก์รรองลงมาเป็นอนัดบั 2 มี 3 ประเด็น คือ 
ความรู้และความช านาญในกระบวนการผลิต และการจดัการ ประสบการณ์ในการท างาน และรวบรวมกระบวนการ
ผลิตท่ีหลากหลายกระบวนการ อนัดบั 3 คือ ควบคุมตน้ทุนการผลิต ระยะเวลา Lead time ให้แก่ลูกคา้ และประเด็น
ส่วนท่ีผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มมีการกล่าวถึงอีก 3 ประเด็น คือ ระบบรับรอง ISO 9001 : 2015 ระบบคุณภาพ การ
ยอมรับและความเช่ือมัน่ของลูกค้า และสุดทา้ยการคัดสรรวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ โดย เรียงล าดับตามจ านวนคร้ังท่ี
กล่าวถึง 

ดา้นการแสวงหาโอกาสในการท าธุรกิจขององคก์ร จากรายละเอียดในการสนทนากลุ่มไดใ้ห้ความคิดเห็น
เป็น 4 ประเด็น โดยประเด็นท่ีผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มไดใ้ห้ความคิดเห็นหรือ กล่าวถึงมากท่ีสุด ในเร่ืองของ การได้
ท่ีตั้งโรงงานท่ีอยูใ่นใจกลางของกลุ่มอุตสาหกรรม รองลงมา เป็นอนัดบั 2 คือ การซบัพอร์ตสินคา้ การบริการหลงัการ
ขาย อนัดบัสุดทา้ยมี 2 ประเด็นคือ กระบวนการผลิตพิเศษ และการเขา้สู่ตลาดบนจากระบบการบริหารคุณภาพ ISO 
9001 : 2015 โดยเรียงล าดบัตามจ านวนคร้ังท่ีกล่าวถึง 

การวิเคราะห์จุดอ่อนขององคก์ร จากรายละเอียดในการสนทนากลุ่มไดใ้ห้ความคิดเห็นเป็น 4 ประเด็น โดย
ประเด็นท่ีผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุ่มได้ให้ความคิดเห็นหรือกล่าวถึงมากท่ีสุด ในเร่ืองของ การมีบุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ไม่เพียงพอ  ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุ่มให้รายละเอียดในการสนทนาเหมือนกนัมี 3 
ประเด็น คือความมุ่งมัน่ตั้งใจในการเปิดธุรกิจเป็นของตวัเอง มองเห็นถึงความเป็นไปไดถึ้งท่ีตั้งและศกัยภาพท่ีมีของ
โรงงานขององคก์ร และสุดทา้ยในเร่ืองของการไม่น าความรู้ ความช านาญท่ีมี มาช่วยให้กิจการส าเร็จตามเป้าหมาย 

ดา้นภาวะคุกคามท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัองคก์ร จากรายละเอียดในการสนทนากลุ่ม ไดใ้ห้ความคิดเห็นเป็น 6 
ประเด็น โดยประเด็นท่ีผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มไดใ้ห้ความคิดเห็นหรือ กล่าวถึงมากท่ีสุด 2 ประเด็นคือ ในเร่ืองของ 
ก าไรลดลง ตน้ทุนเพ่ิมข้ึน และกระบวนการผลิตและการจดัการท่ีดีเยีย่ม และการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
รองลงมาเป็นอนัดบั 2 คือ กิจการเติบโต อนัดบั 3 คือ ภาพลกัษณ์ขององคก์รท่ีดีเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มอุตสาหกรรม และ
ประเด็นส่วนท่ีผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มมีการเอ่ยถึงอีก 2 ประเด็นคือ การจดัการตามเป้าหมายท่ีองคก์รตั้งไวแ้ละ การ
พฒันาองคก์รควบคู่กบัสังคม 
 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานการบริหารความเส่ียง 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

อายรุะหว่าง 31-40 ปี มากท่ีสุด การศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด รองลงมาคือ ระดบัปริญญาตรีและสูงกว่า
ระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่สังกดัฝ่ายผลิต รองลงมาคือ สังกดัฝ่ายขาย มีประสบการณ์การ ท างานระหว่าง 1-5 ปี มาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 6-10 ปี และมีประสบการณ์การท างานนอ้ยกว่า 1 ปี 
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ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษทั ลคัก้ี สตาร์ ยูนิ
เวอร์แซล จ ากดั ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษทั ลคัก้ี สตาร์ ยูนิเวอร์แซล 
จ ากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมี ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการวดัผลการ
บริหารความเส่ียง รองลงมาคือ ดา้นการสนับสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นการติดตามกระบวนการบริหารความ
เส่ียง ดา้นการปฏิบติัตามกระบวนการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง ดา้นการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ และดา้น
การฝึกอบรมและกลไกดา้นทรัพยากรบุคคลตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ดา้นการสนับสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบัการด าเนินงาน
การบริหารความเส่ียงในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสูดคือ ผูบ้ริหาร
ก าหนดแนวทางการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงขององคก์ร รองลงมาคือ ผูบ้ริหารก าหนดนโยบายให้ทุกคนเขา้ใจ
ถึงการบริหารความเส่ียงขององค์กร ผูบ้ริหารสนับสนุนการใช้ข้อมูลเก่ียวกับความเส่ียงในการตัดสินใจและ
บริหารงานและผูบ้ริหาร ช้ีแจงให้พนกังานทุกคนรับทราบผลของการบริหารความเส่ียง ตามล าดบั 

2. ดา้นการปฏิบติัตามกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง ผลการศึกษา พบว่า ระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกับการด าเนินงานการบริหารความเส่ียง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เน่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ บริษทัก าหนดความเส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได ้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบั ติงาน
ประจ าปีขององคก์ร รองลงมาคือ บริษทัน ากระบวนการบริหารความเส่ียงมาใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง บริษทั
ติดตามการบริหารความเส่ียงทุกรายเดือน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง และบริษทัระบุประเภท
ความเส่ียง ลกัษณะความเส่ียงตามกรอบบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม ตามล าดบั 

3. ดา้นการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบัการด าเนินงานการ
บริหารความเส่ียงในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสูดคือ ผูบ้ริหารให้การ
สนบัสนุนเก่ียวกบักลยุทธ์การบริหารความเส่ียงและวิธีปฏิบติั รองลงมาคือ ผูบ้ริหารช้ีแจงท าความเขา้ใจต่อพนักงาน
ทุกคนเก่ียวกบักลยุทธ์การบริหารความเส่ียงและวิธีปฏิบติั ผูบ้ริหารส่ือสารทั้งวาจาและในทางปฏิบติัระหว่างการ
บริหารความเส่ียงกบักลยทุธ์และผูบ้ริหารไดจ้ดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงในแต่ละระดบั ตามล าดบั 

4. ดา้นการวดัผลการบริหารความเส่ียง ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบัการด าเนินงานการ
บริหารความเส่ียงในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสูดคือ บริษทัก าหนด
ความเส่ียงมาตรการป้องกันการทุจริต รองลงมาคือ บริษทัก าหนดความเส่ียงการให้เครดิตแก่ลูกหน้ีการค้าบริษัท
ก าหนดความเส่ียงภายในองคก์าร เช่น วิสัยทศัน์ นโยบาย แผนงาน กระบวนการก ากบัดูแล เป็นตน้ และบริษทัก าหนด
ความเส่ียงเก่ียวกบั สภาพเศรษฐกิจ การเมือง ตามล าดบั 

5. ดา้นการฝึกอบรมและกลไกด้านทรัพยากรบุคคล ผลการศึกษาพบว่า ระดบั ความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานการบริหารความเส่ียงในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง
สูดคือ บริษทัอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจการบริหารความเส่ียงและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล รองลงมาคือ 
บริษัทส่ือสารข้อมูลเก่ียวกับความเส่ียงให้พนักงานได้รับทราบ บริษัทก าหนดความแตกต่างกันของระดับความ
รับผดิชอบในการบริหารความเส่ียง และบริษทัก าหนดระบบและกลไกในการประเมินวดัผลการบริหารความเส่ียงแต่
ละบุคคล ตามล าดบั 
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6. ด้านการติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียง ผลการศึกษาพบว่า ระดับความ คิดเห็นเก่ียวกับการ
ด าเนินงานการบริหารความเส่ียงในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสูดคือ 
บริษทัไดก้  าหนดความชดัเจนและสม ่าเสมอของการมีส่วนร่วมและความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารระดบัสูง รองลงมาคือ 
บริษัทได้ก  าหนดการประยุกต์ใช้เกณฑ์การ ประเมินผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง บริษัทได้
ก  าหนดบทบาทของผูน้ าในการสนับสนุนและติดตามการบริหารความเส่ียง และบริษทัไดก้  าหนดการรายงานและการ
สอบทานขั้นตอนตามกระบวนการบริหารความเส่ียง ตามล าดบั 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1. กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานการบริหาร ความเส่ียงของบริษทั ลคัก้ี 

สตาร์ ยนิูเวอร์แซล จ ากดั ทั้งในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
2. กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานการบริหาร ความเส่ียงของบริษทั ลคัก้ี 

สตาร์ ยนิูเวอร์แซล จ ากดั ทั้งในภาพรวมและรายดา้นไม่ แตกต่างกนั 
3. กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียงของ

บริษทั ลคัก้ี สตาร์ ยนิูเวอร์แซล จ ากดั ทั้งในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
4. กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีหน่วยงานท่ีสังกดัต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงของ

บริษทั ลคัก้ี สตาร์ ยนิูเวอร์แซล จ ากดั ทั้งในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
5. กลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานการบริหารความ

เส่ียงของบริษทั ลคัก้ี สตาร์ ยนิูเวอร์แซล จ ากดั ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นการส่ือสาร
อยา่งมีประสิทธิภาพแตกต่างกนั 

  
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษาเร่ืองการบริหารความเส่ียงของบริษทั ลคัก้ี สตาร์ ยนิูเวอร์แซล จ ากดัสามารถอภิปรายผลได้
ดงัน้ี 

ดา้นการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง ผลการศึกษาพบว่า พนกังานมีความคิดเห็น เก่ียวกบัการด าเนินงาน
การบริหารความเส่ียงของบริษทั ลคัก้ี สตาร์ ยูนิเวอร์แซล จ ากดัในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากผูบ้ริหารมีการ
ก าหนดนโยบาย ก าหนดแนวทางการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงให้พนกังานทุกคนเขา้ใจ มีการสนบัสนุนการใช้
ขอ้มูลความเส่ียงในการตดัสินใจและบริหารงาน และมีการช้ีแจงให้พนักงานทุกคนรับทราบผลของการบริหารความ
เส่ียง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดัการความเส่ียงเร่ืองปัจจยัส าคญัต่อความส า เร็จในการบริหารความเส่ียงของ 
PricewaterhouseCoopers (2547 : 15-17) ปัจจยัการสนับสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูงท่ี กล่าวว่า การปฏิปติตามกรอบ
การบริหารความเส่ียงขององค์กร จะประสบความส าเร็จเพียงใดขั้นอยู่กบัเจตนารมณ์การสนับสนุน การมีส่วนร่วม 
และความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารระดบัสูงในองค์กร ซ่ึงคณะกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งให้ความส าคญั และ
สนบัสนุนให้พนกังานทุกคนเขา้ใจ ความส าคญัในคุณค่าของการบริหารความเส่ียงต่อองคก์ร มิฉะนั้นแลว้การบริหาร
ความเส่ียงไม่สามารถเกิดข้ึนได ้การบริหารความเส่ียงตอ้งเร่ิมตน้จากการท่ีกรรมการผูจ้ ัดการ หรือผูน้ าสูงสุดของ 
องค์กรตอ้งการให้ระบบน้ีเกิดข้ึน โดยก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบติั รวมถึงการก าหนดให้ผูบ้ริหารตอ้งใชข้อ้มูล
เก่ียวกบัความเส่ียงในการตดัสินใจและบริหารงาน เป็นตน้ และสอดคลอ้งกบั งานวิจยัเร่ือง การบริหารความเส่ียงดา้น
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ปฏิบติัการของธนาคารออมสินในจงัหวดัปทุมธานี ของ กญัญาณัฐ พร้อมเพริยงชยั (2553 : 4-5) ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจยัดา้นการก าหนดนโยบายในการบริหารจดัการ มีระดบัคะแนนโดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก รวมถึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัเร่ือง การบริหารความเส่ียงของธุรกิจเช่าซ้ือรถยนตมื์อสองในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ของวิภาวดี 
ผกามาศ (2553 : I-II) ผลการศึกษาพบว่า การบริหารความเส่ียงดา้นการก าหนดนโยบายการให้สินเช่ือท่ีชดัเจนอยู่ใน
ระดบัมาก 

ดา้นการปฏิบติัตามกระบวนการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง ผลการศึกษาพบว่า พนกังานมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษทั ลคัก้ี สตาร์ ยูนิเวอร์แซล จ ากดั ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เน่ืองจากบริษทัมีการก าหนดความเส่ียงท่ี องคก์รยอมรับไดส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์และแผนการปฏิบติังานประจ าปี 
มีการน ากระบวนการบริหารความเส่ียงมาใชใ้นการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง และมีการติดตามการบริหารความเส่ียง
ทุกรายเดือน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดัการความเส่ียง เร่ืองปัจจยั
ส าคัญต่อความส าเร็จในการบริหารความเส่ียงของ PricewaterhouseCoopers (2547 : 15-17) ปัจจัยการปฏิบติัตาม
กระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง ท่ีกล่าวว่า องค์กรท่ีประสบความส าเร็จในการปฏิบติัตามกระบวนการ
บริหารความเส่ียงคือ องค์กรท่ีสามารถน ากระบวนการการบริหารความเส่ียงมาปฏิบติัอย่างทัว่ทั้งองค์กร และมีการ
กระท าอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ และสอดคลอ้งกบังานวิจยั เร่ืองการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการของธนาคารออม
สินในจงัหวดัปทุมธานี ของกญัญาณัฐ พร้อมเพรียงชัย (2553 : 4-5) ผลการศึกษาพบว่า ดา้นการกระบวนการและ
วิธีการบริหารจดัการ มีระดบัคะแนนโดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก รวมถึง สอดคลอ้งกบังานวิจยั เร่ืองการบริหาร
ความเส่ียงของธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์มือสองในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ของวิภาวดี ผกามาศ (2553 :I-II) ผล
การศึกษาพบว่า การบริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการท่ีอยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่า พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบั การด าเนินงานการ
บริหารความเส่ียงของบริษทั ลคัก้ี สตาร์ ยนิูเวอร์แซล จ ากดั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากผูบ้ริหารมีการช้ีแจง
ท าความเขา้ใจต่อพนักงานทุกคนถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล มีการสนับสนุน มีการส่ีอสารเก่ียวกบักลยทุธ์
การบริหารความเส่ียงทั้งทางวาจา และในทางปฏิบติัระหว่างการบริหารความเส่ียงกบักลยุทธ์ท  าให้พนักงานทุกคน
เขา้ใจ และยอมรับถึงความรับผดิชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเส่ียง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการ
จดัการความเส่ียงเร่ือง ปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จในการบริหารความเส่ียงของ PricewaterhouseCoopers (2547 : 15-
17) ปัจจยัการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ท่ีกล่าวว่า การส่ือสารเก่ียวกบักลยทุธ์การบริหารความเส่ียงและวิธีปฏิบติัมี
ความส าคญัอยา่งมาก เพราะการส่ือสารจะเนน้ให้เห็นถึงการเช่ือมโยงระหว่างการบริหารความเส่ียงกบักลยุทธ์องค์กร 
การช้ีแจงท าความเขา้ใจต่อพนักงานทุกคนถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเส่ียงจะ
ช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการและน ามาซ่ึงความส าเร็จในการพฒันาการบริหารความเส่ียง โดยควรไดรั้บการ
สนับสนุนทั้งวาจาและในทางปฏิบติัจากผูบ้ริหารระดับสูง กรรมการผูจ้ดัการขององค์กร ซ่ึงวตัถุประสงค์ของการ
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ประกอบดว้ย 3 ประการ คือ 1) ผูบ้ริหารไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงอย่างถูกตอ้ง
และทนัเวลา 2) ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการกบัความเส่ียงตามล าดบัความส าคญั หรือตามการเปล่ียนแปลง หรือ
ความ เส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ และ 3) มีการติดตามแผนการจดัการความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือน ามาใชป้รับปรุงการบริหาร
องค์กรและจดัการความเส่ียงต่างๆ เพ่ือให้องค์กรมีโอกาสในการบรรลุวตัถุประสงค์ไดม้ากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัเร่ือง การบริหารความเส่ียงดา้นการจดัซ้ือธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง อ  าเภอเมืองเชียงใหม่ ของพชัรมณฑ์ เฟือง
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เดช (2553 : ง) ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการขอส่วนลดจากการจดัซ้ืออย่างจริงจังและติดตาม
ตลอด ระดบัการปฏิบติัการในการบริหารความเส่ียงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก รวมถึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั เร่ืองความ
คิดเห็นของเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบความเส่ียงของหน่วยงานท่ีมีต่อการน าระบบการบริหารความเส่ียงเข้ามาใชใ้น
องคก์รของเพญ็พิชญา บรรหาร และคนึงนิตย ์สายสิงห์ (2556 : 41-42) ผลการศึกษาพบว่า เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบความ
เส่ียงของหน่วยงานมีความคิดเห็นต่อการน าระบบการบริหารความเส่ียงเขา้มาใชใ้นองคก์รในดา้นการส่ือสาร โดยรวม
เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นการวดัผลการบริหารความเส่ียง ผลการศึกษาพบว่า พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบั การด าเนินงานการ
บริหารความเส่ียงของบริษทั ลคัก้ี สตาร์ ยนิูเวอร์แซล จ ากดั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากบริษทัมีการก าหนด
ความเส่ียงภายในองค์การ เช่น วิสัยทศัน์ นโยบาย แผนงาน กระบวนการก ากบัดูแล การให้เครดิตแก่ลูกหน้ีการคา้ 
มาตรการป้องกนัการทุจริต และการก าหนดความเส่ียงเก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจ การเมือง ซ่ึงอาจมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน
ได ้อนัจะช่วยให้ความเส่ียงเหลืออยูใ่นระดบัท่ีองค์กรยอมรับได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดัการความเส่ียง  เร่ือง
ปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จในการบริหารความเส่ียงของ PricewaterhouseCoopers (2547 : 15-17) ปัจจยัการวดัการ
บริหารความเส่ียง ท่ีกล่าวว่า การวดัผลการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย 2 รูปแบบ คือ 1) การวดัความเส่ียงใน
รูปแบบของผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน การบริหารความเส่ียงท่ีประสบผลส าเร็จจะช่วยให้ความเส่ียงเหลืออยู่
ในระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้และ 2) การวดัความส าเร็จของการบริหารความเส่ียง โดยอาศยัดชันีวดัผลการด าเนินงาน 
ซ่ึงอาจก าหนดเป็นระดบัองคก์ร ฝ่ายงาน หรือของแต่ละบุคคล การใชด้ชันีวดัผลการด าเนินงานน้ี อาจปฏิบติัร่วมกบั
กระบวนการดา้นทรัพยากรบุคคล และสอดคลอ้งกบังานวิจยั เร่ืองความคิดเห็นของเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบความเส่ียง
ของหน่วยงานท่ีมีต่อการน าระบบการบริหารความเส่ียงเขา้มาใชใ้นองคก์รของเพญ็พิชญา บรรหาร และคนึงนิตย ์สาย
สิงห์ (2556 : 41-42) ผลการศึกษาพบว่า เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบความเส่ียงของหน่วยงานมีความคิดเห็นต่อการน าระบบ
การบริหารความเส่ียง เขา้มาใชใ้นองคก์รในดา้นการด าเนินงาน และดา้นคู่มือการบริหารงานความเส่ียง โดยรวมเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นการฝึกอบรมและกลไกดา้นทรัพยากรบุคคล ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความ คิดเห็นเก่ี ยวกบัการ
ด าเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษทั ลคัก้ี สตาร์ ยนิูเวอร์แซล จ ากดั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจาก
บริษทัมีการส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงให้กับพนักงานได้รับทราบ มีการก าหนดความแตกต่างกันของระดับ
ความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียง และมีการก าหนดระบบและกลไกในการประเมินวดัผลการบริหารความ
เส่ียงแต่ละบุคคล ดงันั้น การท่ีบริษทัมีการรับพนกังานเขา้มาเพ่ิมหรือทดแทน จึงท าให้พนกังานมีความเขา้ใจในความ
รับผิดชอบต่อความเส่ียงและกระบวนการบริหารความเส่ียงแตกต่างกันดว้ยเช่นกัน ซ่ึงสอดคลอ้ง กบัแนวคิดการ
จดัการความเส่ียงเร่ือง บจัจยัส าคญัต่อความส าเร็จในการบริหารความเส่ียง ของ PricewaterhouseCoopers (2547 : 15-
17) บจัจยัการฝึกอบรมและกลไกดา้นทรัพยากรบุคคล ท่ีกล่าว ว่า กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนในองคก์ร
จะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม เพ่ือให้เขา้ใจถึงกรอบการบริหารความเส่ียง และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการ
จดัการความเส่ียง และส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียง การฝึกอบรมในองคก์รควรตอ้งค านึงถึงประเด็นดงัน้ี 1) ความ
แตกต่างกนัของระดบัความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียง และ 2) ความรู้ท่ีเก่ียวกบัความเส่ียง และการบริหาร
ความเส่ียงท่ีมีอยูแ่ลว้ในองคก์ร ซ่ึงพนกังานใหม่ทุกคนควรไดรั้บการฝึกอบรม เพ่ือให้มีความเขา้ใจในความรับผดิชอบ
ต่อความเส่ียง และกระบวนการบริหารความเส่ียงดว้ยเช่นกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยั เร่ืองการยอมรับกระบวนการ
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บริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการท่ีส่งผลต่อโอกาสท่ีเกิดความเส่ียงดา้นปฏิบติัการของบริษทับริหารสินทรัพยก์รุงเทพ
พาณิชย ์จ  ากดั (บสก.) ขององัคณา ศริสวสัด (2553 : ง) ผลการวิจยั พบว่า โอกาสท่ีเกิดความเส่ียงดา้นปฏิบติัการของ 
บริษทั บริหารสินทรัพยก์รุงเทพพาณิชยจ์  ากดั (บสก.) พบว่ามีโอกาสท่ีเกิดความเส่ียงในระดบัปานกลาง  ทั้งในดา้น
ความเส่ียงท่ีเกิดจากตวับุคคล 

ดา้นการติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียง ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความ คิดเห็นเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษัท ลคัก้ี สตาร์ ยูนิเวอร์แซล จ ากดั ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เน่ืองจาก
บริษทัไดก้  าหนดการรายงานและการสอบทานตามขั้นตอนกระบวนการบริหารความเส่ียง ก าหนดความชดัเจนและ
สม ่าเสมอของการมีส่วนร่วม และความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารระดบัสูง ก  าหนดการประยกุตใ์ชเ้กณฑก์ารประเมินผลการ
ด าเนินงาน ท่ีเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง และไดก้  าหนดบทบาทของผูน้ าในการสนับสนุนและติดตามการบริหาร
ความเส่ียง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดัการความเส่ียง เร่ืองปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จในการบริหารความเส่ียงของ 
PricewaterhouseCoopers (2547 : 15-17) ปัจจัยการติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียง ท่ีกล่าวว่า การติดตาม
กระบวนการบริหารความเส่ียงเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของปัจจยั ส าคญัต่อความส าเร็จของการบริหารความเส่ียง คือ การ
ก าหนดวิธีท่ีเหมาะสมในการติดตามการบริหารความเส่ียง การติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียง เช่น รายงาน 
การสอบทาน และเกณฑก์ารประเมินผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง ควรพิจารณาประเด็น ดงัน้ี 1) 
การรายงานและการสอบทานขั้นตอนตามกระบวนการบริหารความเส่ียง 2) ความชดัเจนและสม ่าเสมอของการมีส่วน
ร่วม และความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารระดบัสูง 3) บทบาทของผูน้ าในการ สนับสนุนและติดตามการบริหารความเส่ียง 
และ 4) การประยกุตใ์ชเ้กณฑก์ารประเมินผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง และสอดคลอ้งกบังานวจิยั 
เร่ือง ความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบความเส่ียงของหน่วยงานท่ีมีต่อการน าระบบการบริหารความเส่ียงเขา้มา
ใชใ้นองคก์รของเพญ็พิชญา บรรหาร และคนึงนิตย ์สายสิงห์ (2556 : 41-42) ผลการศึกษา พบว่าเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ
ความเส่ียงของหน่วยงานมีความคิดเห็นต่อการน าระบบการบริหารความเส่ียงเขา้มาใชใ้นองคก์รในดา้นการติดตาม
โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก รวมถึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั เร่ืองการบริหารความเส่ียงดา้นการจดัซ้ือธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง อ  าเภอเมืองเชียงใหม่ ของพชัรมณฑ ์เฟืองเดช (2553 : ง) ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการขอ
ส่วนลดจากการจดัซ้ืออยา่งจริงจงัและติดตามตลอดการปฏิปติการในการบริหารความเส่ียงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 

เอกสารอ้างองิ 
กญัญาณฐั พร้อมเพริยงชยั. 2553. “การบริหารความเส่ียงด้านปฏบิัตกิารของธนาคารออมสินใน จังหวดัปทุมธานี” 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์, 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุริ. 

ดลยา ไชยวงศ.์ 2553. “ปัจจัยทีม่ผีลต่อประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศ
ไทย” ภาคนิพนธ์บญัชีมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัแม่โจ.้ 

ดารณี ชยัวฒันาโรจน์. 2551. “การบริหารความเส่ียงของธุรกจิเช่าซ้ือรถยนต์มือสองในเขตอ าเภอ เมือง จังหวดั
ล าปาง” การคน้ควา้แบบอิสระ บญัชีมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบญัชี บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

วิภาวดี ผกามาศ. 2553. “การบริหารความเส่ียงของธุรกจิเช่าซ้ือรถยนต์มือสองในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเพชรบูรณ์” 
การคน้ควา้อิสระ บญัชีมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัศรีปทุม. 

ศิลปพร ศรจัน่เพชร. 2556. “กรอบการบริหารความเส่ียงขององค์กร” วารสารบริหารธุรกิจ. 36(139) : 2. 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1396 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

องัคณา ศรีสวิสด้ี. 2553. “การยอมรับกระบวนการบริหารความเส่ียงด้านปฏบิัตกิารที่ส่งผลต่อ โอกาสทีเ่กดิความเส่ียง
ด้านปฏบิัตกิารของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณชิย์ จ ากดั (บสก.)” ภาคนิพนธ์ บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยับูรพา. 

Cronbach, L.J. 1970. Essentials of Psychological Testing. New York : Happer and Row.  
PricewaterhouseCoopers. 2547. แนวทางการบริหารความเส่ียง. ฉบบัปรับปรุง-ตุลาคม 2547. 
 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1397 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 

การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือยางอัดขอบกระจกส าหรับงานก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร
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บทคดัย่อ 
การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดและการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือยางอดัขอบกระจกส าหรับงานก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการ
วิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการเก็บแบบสอบถาม จากกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย จ านวน 384 ตวัอยา่ง  ผลการ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดการส่งเสริมการตลาดทั้ง 6 ดา้น มี 5 ดา้น ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยางอดัขอบกระจกส าหรับงานก่อสร้าง ไดแ้ก่ ดา้นโฆษณา 
ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นประชาสัมพนัธ์ และการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ทั้ง 3 ดา้น ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัแปรตาม
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยางอดัขอบกระจกส าหรับงานก่อสร้าง ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ ดา้น
การรักษาลูกคา้ และดา้นการติดตามลูกคา้ ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุมาตรฐาน เพ่ือประเมิน
ระดบัความส าคญัในการพยากรณ์ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดการส่งเสริมการตลาด เรียงล าดบัจากมากไป
นอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นประชาสัมพนัธ์ ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นการโฆษณา และดา้นการตลาดทางตรง ส่วนการบริหาร
ลูกคา้สัมพนัธ์ เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ การสร้างความสัมพนัธ์ การรักษาลูกคา้ และการติดตามลูกคา้ 
ค าส าคญั: การส่งเสริมการตลาด, การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์, พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยางอดัขอบกระจก  

 

ABSTRACT 
The study of marketing mix factors in marketing promotion and customer relationship management that 

affect the decision making behavior of buying rubber edge glass for construction In Bangkok and Perimeter Is a 
quantitative research Which collected data by collecting questionnaires From target customers of 384 samples. The 
results of the analysis of the relationship between the marketing mix factors of marketing promotion in all 6 aspects 
are 5  aspects that are related to the variables according to the behavior of buying decision on rubber extruded glass 
for construction work, advertising, promotion and sales. Public relations and customer relationship management in 3 
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aspects, which are related to the behavioral changes in the purchase of rubber extruded glass for the construction of 
3  areas, namely relationship building Customer retention and customer tracking.   However, when considering the 
standard multiple regression coefficients To assess the importance of forecasting, found that marketing mix factors, 
marketing promotion Sort from descending to the public relations In the promotion of advertising and direct 
marketing Customer relationship management Sorting in descending order, including relationship building Customer 
retention And customer tracking 
Keywords: Marketing promotion, Customer Relationship Management, The behavior of the decision to buy a rubber 
rimmed glass  
 
1. บทน า 

การก่อสร้างบา้นหรืออาคารนั้น จ  าเป็นตอ้งใชย้างอดัขอบกระจกในการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น หนา้ต่าง ประตู 
หรือแมก้ระทั้ง บานสวิง ฯลฯ ยางอดัขอบกระจกนั้นตอ้งใชร่้วมกบัอลูมิเนียนและกระจกซ่ึงเป็นวสัดุก่อสร้างท่ีจ  าเป็น
ในการประกอบ แต่ในปัจจุบนันั้ นยางอัดขอบกระจกมีหลากหลายยี่ห้อและราคาท่ีแตกต่างกัน ท าให้ผูบ้ริโภคมี
พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยู่กับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีเขา้มามีส่วนในการ
ตดัสินใจซ้ือของผูรั้บเหมา ในปัจจุบนัพ้ืนท่ีของส่ิงก่อสร้างท่ีไดรั้บการอนุญาติก่อสร้างและต่อเติมดดัแปลงอาคาร
โรงเรือนทั้งส้ิน 39,515 ราย ส าหรับพ้ืนท่ีของส่ิงก่อสร้างท่ีไดรั้บอนุญาติให้ก่อสร้างใหม่และต่อเติมดดัแปลงอาคาร
โรงเรือนมีทั้งส้ิน 15.5 ลา้นตร.ม. ซ่ึงสถิติส่ิงก่อสร้างและพ้ืนท่ีการก่อสร้างถือเป็นตวัช้ีวดัทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัตวั
หน่ึงเพราะเป็นขอ้มูลช้ีน าภาวะธุระกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้าง ราคาวสัดุก่อสร้างมีอตัราท่ีดีข้ึน
กว่าช่วงเดือน ก.ค. 61 อยู่ท่ีร้อยละ 1.5 โดยมีสาเหตุส าคญัจากราคาท่ีน ้ ามนัขายปลีกท่ีเพ่ิมข้ึนตามราคาน ้ ามนัดิบโลก 
ดชันีราคาวสัดุก่อสร้างในเดือน ก.ค. 61 เท่ากบั 108.8 ขยายตวัร้อยละ 4.7 ต่อปี ทั้งน้ี 7 เดือนแรกของปี 6ดชันีวสัดุ
ก่อสร้างขยายตวัร้อยละ 3.7 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ,2561) บริษทั ไทยพีวีซี พลาสติกและเคมีภณัฑ ์จ ากดั เป็นโรงงาน
ผูผ้ลิตเม็ดพลาสติก PVC (Polyvinylchloride) ก่อตั้ งปี 2553 ผลิตเม็ดพลาสติก PVC ส่งออกทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเม่ือไม่เร็วมาน้ีทางบริษทั ไทยพีวีซี พลาสติกและเคมีภณัฑ ์จ ากดั ไดเ้ปิดตวัโรงงานผลิตยางอัดขอบ
กระจกในปี 2561 มีเคร่ืองจกัรทั้งหมด 3 เคร่ือง มีก  าลงัการผลิตทั้งหมด  7,200มว้น/เดือน (180,000 เมตร) ซ่ึงมีผล
ประกอบการ ตั้งแต่เดือน มกราคา 2561 ถึง กนัยายน เฉล่ีย -21.27% ซ่ึงโดยปัจจุบนัทางบริษทัไทย พีวีซี พลาสติกและ
เคมีภณัฑ ์จ ากดั ไดมี้ลูกคา้เป็นกลุ่มห้างร้าน ผูป้ระกอบการ ผูรั้บเหมาก่อสร้าง โดยมีลูกคา้ทั้งในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด ไดข้อ้สรุปมาว่า ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดของยางอดั
ขอบกระจกนั้น ลูกคา้ให้ความส าคญักบัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองราคา ส่วนลด ของแถม มากกว่า
ดา้นอ่ืนเน่ืองจากตวัยางอดัขอบกระจกมีรูปแบบก็คล้ายคลึงกันท าให้ลูกค้าหันไปสนใจดา้นการส่งเสริมการตลาด
มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งในตลาดก็หันมาท าการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดน้ีโดยเฉพาะ และการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (CRM) ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้ลูกคา้ไม่หันไปซ้ือยางอดัขอบกระจกของคู่แข่งในตลาด  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการโฆษณาส่งผลให้เกิด

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยางอดัขอบกระจกส าหรับงานก่อสร้าง 
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2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการส่งเสริมการขายส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยางอดัขอบกระจกส าหรับงานก่อสร้าง 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการตลาดทางตรงส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยางอดัขอบกระจกส าหรับงานก่อสร้าง 

4. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านประชาสัมพนัธ์ส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยางอดัขอบกระจกส าหรับงานก่อสร้าง 

5. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขายส่งผล
ให้เกิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยางอดัขอบกระจกส าหรับงานก่อสร้าง 

6. เพ่ือศึกษาการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์เพ่ือให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยางอดัขอบกระจกส าหรับงานก่อสร้าง 

7. เพ่ือศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการรักษาลูกค้าเพ่ือให้เกิดความรู้สึกพึ งพอใจส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยางอดัขอบกระจกส าหรับงานก่อสร้าง 

8. เพ่ือศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ ด้านการติดตามลูกค้าเพ่ือให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยางอดัขอบกระจกส าหรับงานก่อสร้าง 

 
3. การด าเนินการวจิัย 

ตวัแปรอิสระ มีดงัน้ี 
 1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ 
  1.1 ดา้นการโฆษณา 
  1.2 ดา้นการส่งเสริมการขาย 
  1.3 ดา้นการตลาดทางตรง 
  1.4 ดา้นประชาสัมพนัธ์ 
  1.5 ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขาย 
 2. การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ไดแ้ก่ 
  2.1 การสร้างความสัมพนัธ์ 
  2.2 การรักษาลูกคา้ 
  2.3 การติดตามลูกคา้ 
 ตวัแปรตาม มีดงัน้ี 
  พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยางอดัขอบกระจกส าหรับงานก่อสร้าง 
กลุ่มตวัอย่าง (Sample) คือ กลุ่มห้างร้าน ผูป้ระกอบการ ท่ีเคยซ้ือยางอดัขอบกระจกส าหรับงานก่อสร้างจาก

บริษทัไทย พีวีซี พลาสติกและเคมีภณัฑ ์จ ากดั เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใชก้ารค านวณขนาด
กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใชสู้ตรค านวณของ คอแครน (Cochran, 1977) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 384 คน 
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 ขั้นตอนท่ี  1  การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) สุ่มจากการปกครองในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  ซ่ึงแบ่งเขตในจังหวดักรุงเทพมหานครการปกครองออกเป็น  50 เขต และปริมณฑลเป็น 6 จังหวดั 
การศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกเจาะจงเก็บแบบสอบถามพ้ืนท่ีท่ีเป็นเขตธุรกิจและชุมชน รวมทั้งพ้ืนท่ีราชการ เน่ืองจาก
สามารถเก็บขอ้มูลไดต้รงกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด (ส านกัผงัเมืองกรุงเทพมหานคร,2556) ประกอบไปดว้ย 16 เขต และ
อีก 6 จงัหวดั ดงัน้ีโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 กรุงเทพมหานคร มีเขตทั้งหมด 50 เขต โดยผูว้ิจยัจะเก็บแบบสอบถามพ้ืนท่ีท่ีเป็นเขตธุรกิจและชุมชน รวมทั้ง
พ้ืนท่ีราชการ ประกอบไปดว้ย 16 เขต (ส านกัผงัเมืองกรุงเทพมหานคร, 2556) ดงัน้ี 1.เขตปทุมวนั 2.เขตลาดพร้าว 3.
เขตพระโขนง 4.เขตดอนเมือง 5.เขตจตุจกัร 6.เขตบางกระปิ 7.เขตภาษีเจริญ 8.เขตคลองเตย 9.เขตดุสิต 10.เขตห้วย
ขวาง 11.เขตสาทร 12.เขตยานนาวา 13.เขตทวีวฒันา 14.เขตบางรัก 15.เขตสัมพนัธวงค ์16.เขตราชเทวี โดยเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวนเขตละ 12 คน 
 ปริมณฑล มีจงัหวดัทั้งหมด 6 จงัหวดั ดงัน้ี 1.จงัหวดันครปฐม 2.จงัหวดันนทบุรี 3.จงัหวดัปทุมธานี 4.จงัหวดั
สมุทรปาการ 5.จงัหวดัสมุทรสาคร 6.จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างจ านวนจงัหวดัละ 32 คน 
 ขั้นตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างโดยใชค้วามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกแจกแบบสอบถามจาก
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมาซ้ือยางอดัขอบกระจกส าหรับงานก่อสร้างหรือเคยใชสิ้นคา้ยางอดัขอบกระจกส าหรับงานก่อสร้างท่ี
อยูใ่นพ้ืนท่ี ๆ เลือกไวใ้นขั้นตอนท่ี 1  
  การวิเคราะห์ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์
สถิติเชิงพรรณนา และ สถิติเชิงอนุมาน 
 อยา่งไรก็ตามก่อนท าการวิเคราะห์ขอ้มูลนั้น ตอ้งการตรวจแบบสอบถามให้ครบถว้ย และตรวจสอบค่าผดิปกติ
ของขอ้มูล 
 ส่วนท่ี 1 สถิติเ ชิงพรรณนา (Descriptive Research) เ พ่ือควบรวมความคิดเห็นโดยตรงจากห้าง ร้ าน 
ผูป้ระกอบการ และผูรั้บเหมาก่อสร้างในปัจจุบนั เพ่ือน าข้อมูลไปตีความหมาย และ อธิบาย ประเมินผล และ
เปรียบเทียบในขอ้มูลต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะทราบความสัมพนัธ์เพ่ือทราบหลกัเหตุผล และการปฏิบติัเพ่ือหาแนวทางการ
ปรับปรุง 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม เพ่ือหาความถ่ี และร้อยละรวมทั้งจดัเรียงอนัดบัของขอ้มูล 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ปัจจุบนัท่านด ารงต าแหน่งใดในบริษทั รายได ้รูปแบบธุรกิจของท่าน ปัจจุบนัท่าน
ด ารงฝ่ายใดในหน่วยงาน ในหน่วยงานของท่านใครคือผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือยางอดัขอบกระจก วตัถุประสงค์
ท่ีส าคญัท่ีสุดในการซ้ือยางอดัขอบกระจก 
 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัแปร ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดและ
การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ เพ่ือหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยท่ีน าค่าเฉล่ียของแต่ละค าถามมาท าการแปล
ความหมายของคะแนน 
 ส่วนท่ี 2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจยัโดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ผล
ทางสถิติ โดยก าหนดระดบันยัส าคญัเท่ากบั 0.05 เป็นเกณฑใ์นการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั  
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4. ผลการวจิัย 
สรุปผลการศึกษาเชิงพรรณนา 
กลุ่มลูกคา้ตวัอยา่งจ านวน 384 ตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ช่วงอาย ุ21-30 ปี รองลงมา

เป็น 31-40 ปี และ41-50 ปี การศึกษาส่วนใหญ่เป็นปริญญาโท รองลงมา เป็นปริญญาตรี และต ่ากว่าปริญญาตรี 
ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นพนักงาน และหัวหน้างาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่
เป็น15,001-30,000 บาท รองลงมาเป็น30,001-45,000 บาท และต ่ากว่า 15,000 บาท รูปแบบธุรกิจส่วนใหญ่เป็น
โรงงานประกอบ และห้างร้านขายอุปกรณ์ ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งในหน่วยงานส่วนใหญ่เป็นฝ่ายจดัซ้ือ รองลงมาเป็น
ฝ่ายขาย รองลงมาเป็นฝ่ายผลิต และฝ่ายบญัชีและการเงิน ในหน่วยงานใครคือผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือยางอดั
ขอบกระจกส่วนใหญ่เป็นผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ิอ และผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน วตัถุประสงค์ในการซ้ือยางอดัขอบ
กระจกส่วนใหญ่เป็นเพ่ือใชใ้นงานก่อสร้าง และเพ่ือใชใ้นการขายต่อหนา้ร้าน นอกจากน้ีกลุ่มลูกคา้ตวัอยา่งส่วนใหญ่
มีการบริหารลูกคา้สักมพนัธ์ ดา้นการรักษาลูกคา้ โดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.888 รองลงมาเป็นการบริหารลูกคา้
สัมพนัธ์ ดา้นการติดตามลูกคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.709 รองลงมาเป็นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดการส่งเสริม
การตลาด ดา้นการส่งเสริมการขาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.594 รองลงมาเป็นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดการส่งเสริม
การตลาด ดา้นการประชาสัมพนัธ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.561 รองลงมาเป็นปัจจยัส่วนประสมทงการตลาดการส่งเสริม
การตลาด ด้านการตลาดทางตรง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.560 รองลงมาเป็นปัจจัยส่วนประทางการตลาดการส่งเสริม
การตลาด ดา้นการขายโดยใชพ้นักงานขาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.544 รองลงมาเป็นการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ดา้นการ
สร้างความสัมพนัธ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.478 และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดการส่งเสริมการตลาด ดา้นการโฆษณา 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.051 ตามล าดบั  
 

สรุปผลการศึกษาเชิงอนุมาน 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดการส่งเสริมการตลาดทั้ง 6 

ดา้น มี 5 ดา้น ท่ีมีความสัมพนัธ์กับตวัแปรตามพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยางอัดขอบกระจกส าหรับงานก่อสร้าง 
ได้แก่ ด้านโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านประชาสัมพนัธ์ และการบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ทั้ง 3 ด้าน ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กบัแปรตามพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยางอดัขอบกระจกส าหรับงานก่อสร้าง ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ
สร้างความสัมพนัธ์ ด้านการรักษาลูกคา้ และดา้นการติดตามลูกคา้ ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุ
มาตรฐาน เพ่ือประเมินระดบัความส าคญัในการพยากรณ์ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดการส่งเสริมการตลาด 
เรียงล าดบัความรู้สึกเห็นดว้ยจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นประชาสัมพนัธ์ ดา้นการตลาดทางตรง ดา้นการโฆษณา และ
ด้านการส่งเสริมการขาย โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุมาตรฐานเท่ากับ 0.725 0.467 0.394 และ 0.343 
ตามล าดบั ส่วนการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ เรียงล าดบัความรู้สึกเห็นดว้ยจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ การติดตามลูกคา้ การ
สร้างความสัมพนัธ์ และการรักษาลูกคา้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุมาตรฐานเท่ากบั 0.449 0.242 และ 0.130 
ตามล าดบั  
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ตารางท่ี 1  แสดงน ้าหนกัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม  

ล าดบั 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
 (constant) 0.652 0.034  19.210 0.000 
1 ดา้นโฆษณา 0.394 0.064 0.792 25.331 0.000 
2 ดา้นการส่งเสริมการขาย 0.343 0.013 0.432 26.276 0.000 
3 ดา้นการตลาดทางตรง 0.467 0.019 0.789 25.123 0.000 
4 ดา้นประชาสัมพนัธ์ 0.725 0.022 1.190 33.173 0.000 
5 การขายโดยใชพ้นกังานขาย 0.454 0.019 0.769 23.509 0.766 
6 การสร้างความสัมพนัธ์ 0.242 0.006 0.404 39.899 0.000 
7 การรักษาลูกคา้ 0.130 0.015 0.100 8.880 0.000 
8 การติดตามลูกคา้ 0.449 0.031 0.590 14.297 0.000 

 
5. การอภปิรายผล 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือได ้ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ (ชีวรรณ เจริญสุข, 2547) กล่าวว่า เป็นเคร่ืองมือเม่ือใชใ้นการส่ือสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อตรา
สินคา้หรือบริการของความคิดต่อบุคคลโดยใชเ้พ่ือจูงใจ ให้เกิดความตอ้งการเพ่ือเตือนความทรงจ าในผลิตภณัฑ ์โดย
คาดว่าจะมีอิธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และการพฤติกรรมการซ้ือ จากการท าวิจยัคร้ังน้ีพบว่ากลุ่มลูกคา้ตวัอยา่งมี
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดการส่งเสริมการตลาดทั้งดา้นโฆษณา ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นการตลาดทางตรง 
และด้านประชาสัมพนัธ์ ไปในทางค่อนข้างมาก ดังนั้ นจึงส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือได้ นอกจากน้ีผล
การศึกษายงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัก่อนหนา้ของ (กิติยา ปล้ืมจิตไฟบูลย,์ 2557) ท่ีพบว่าส่วนประสมทางการตลาดการ
ส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือได ้ 

การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (Kumar, 2011) 
กล่าวว่า ลูกคา้ คือพระราชา เป็นประโยคท่ีขององคก์รทั้งหลายยึดถือกนัมายาวนานถึงหน่ึงศตวรรษ และในปัจจุบนัน้ี
ก็ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปมากนกั อีกทั้งลูกคา้ของบริษทัยงักลายเป็นบุคคลท่ีคู่แข่งเสาะแสวงหามากท่ีสุดดว้ยแน่นอนว่า
จากความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีและโลกาภิวตัน์ ท่ีไม่มีทางรู้ไดเ้ลยว่าจะมีคู่แข่งในรูปแบบใดเขา้มาดึงลูกคา้ไป ซ่ึง
สอดคล้องกับ (ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ 2546) ได้กล่าวว่า การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship 
Management) มีบทบาทอย่างมากเม่ือการคา้ขายเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 เป็นกลยุทธ์ในการแกไ้ขปัญหาระยะยาวอย่างมี
ประสิทธิผล การสร้างทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อบริษัทหรือองค์กรให้เกิดข้ึนในใจของลูกค้า การสร้างเจตคติท่ีดี ความพึง
พอใจให้เกิดข้ึนในตวัของลูกคา้ แนวความคิดทางการตลาดแบบเดิมไดป้รับเปล่ียนไปเป็นแนวคิดทางการตลาดแบบ
สร้างสัมพนัธ์ จากการท าวิจยัคร้ังน้ีพบว่ากลุ่มลูกคา้ตวัอยา่งมีการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ทั้งดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ 
การรักษาลูกค้า และการติดตามลูกค้า ไปในทางค่อนข้างมาก ดังนั้ นจึงส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือได้ 
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นอกจากน้ีผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัก่อนหนา้ของ (กิติยา ปล้ืมจิตไฟบูลย,์ 2557) ท่ีพบว่าการบริหารลูกคา้
สัมพนัธ์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือได ้

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะส าหรับนกัการตลาด 
บริษทัไทยพีวีซี พลาสติกและเคมีภณัฑ ์จ ากดั ควรวางแผนปรับ และพนัฒนาส่วนประสมทางการตลาดการ

ส่งเสริมการตลาด ในดา้นโฆษณา โดยการเพ่ิมการโฆษณายางอดัขอบกระจกให้ลูกคา้เห็น รับรู้ เพ่ือเพ่ิมการตดัสินใจ
ซ้ือยางอดัขอบกระจก ดา้นการส่งเสริมการขาย โดยเพ่ิมโปรโมชัน่ให้กบัลูกคา้ เพ่ือเพ่ิมการตดัสินใจซ้ือยางอดัขอบ
กระจก ด้านการตลาดทางตรง โดยเพ่ิมการส่งข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่น ให้กับลูกค้าโดยผ่านการส่ือสารทาง
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ เพ่ือเพ่ิมการตดัสินใจซ้ือยางอดัขอบกระจก ดา้นประชาสัมพนัธ์ โดยเพ่ิมการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร 
วนัหยดุ ให้ลูกคา้ทราบ ส่วนการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ โดยการเพ่ิมการสร้างความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้ให้แน่นแฟ้น เพ่ือไม่ให้คู่แข่งเขา้มา ดา้นการรักษาลูกคา้ โดยการท าให้ลูกคา้ประทบัใจในการบริการหรือ
สินคา้ ดา้นการติดตามลูกคา้ โดยการเขา้ไปสอบถามถึงปัญหาต่าง ๆ หรือสอบถามเก่ียวกบัสินคา้และบริการ เพ่ิมเพ่ือ
การตดัสินใจซ้ือยางขอบกระจก 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี 
ต้องมีการศึกษาปัจจัยส่วนประทางการตลาดในดา้นอ่ืน ๆ ด้วย เช่น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้าน

สถานท่ี ดว้ยเพ่ือจะไดท้ราบในการท าการการตลาด และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของกลุ่มลูกคา้ ซ่ึงสามารถเพ่ิม
ยอดขายให้กบับริษทัไดใ้นอนาคตดว้ย 
 
เอกสารอ้างองิ 
กิติยา ปล้ืมจิตไพบูลย.์ (2557). แนวทางในการพฒันาการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ส าหรับลูกคา้องคก์ร ของธุรกิจ

อินเทอร์เน็ต. การคน้ควา้อิสระ, มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
กุลธิดา กา้วสัมพนัธ์. (2560). การส่งเสริมการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขต

อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่. การคน้ควา้อิสระ,มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
ชีวรรณ เจริญสุข. (2547). กลยทุธ์การปรับตวัทางการตลาดของร้านคา้ปลีกไทยแบบดั้งเดิม (โชวห่วย). บณัฑิต

วิทยาลยั. มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ. (2546). การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์(พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: ทิปป้ิง พอทย.์ 
เตือนใจ จนัทร์หนองสรวง. (2554). การศึกษาการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์มีผลต่อความจงรักภคัดีของผูใ้ช้

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเครือข่ายเอไอเอสในเขตกรุงเทพมหานคร.  การคน้ควา้อิสระ, มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 บริษทัไทย พีวีซี พลาสติกและเคมีภณัฑ ์จ ากดั. (2561).ยอดขายยางอดัขอบกระจก. กรุงเทพมหานคร 
ปราการ เป็งแกว้. (2552). ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการคดัเลือกผูผ้ลิตช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลจาก

ภายนอกของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ. บณัฑิตวิทยาลยั. จงัหวดัเชียงใหม่, 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

พรรษกฤช ศุทธิเวทิน. (2559). กลยทุธ์ส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียวท่ีมีอิทธิพลต่อประชากรรุ่นแซดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วิทยานิพนธ์,มหาวิทยาลยักรุงเทพ 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1404 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

พิศาล เกียรติโภคะ. (2551). ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูรั้บเหมาไฟฟ้าในการซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า ในจงัหวดัล าพูด. 
สารนิพนธ์, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สุพีร์ ล่ิมไทย, ศุภร เสรีรัตน์, องอาจ ปทะวานิช และปริญ ลกัษิตานนท.์ (2543). การบริหาร
การตลาดยคุใหม่. กรุงเทพฯ: พฒันาศึกษา. 

สุภาวรรณ ชยัทวีวุฒิกุล. (2555). พฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการออกไลน์แบบร่วมกลุ่มกนัซ้ือบนเวบ็ไซต ์
ENSOGO ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์, มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อ าภา สิงห์ค าพุด. (2554). การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือประกนัภยั
รถยนตข์องผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร กบับริษทัเอกชนแห่งหน่ึง. ปริญานิพนธ์,เสนอต่อมหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ 

Cochran, W.G. (1977) . Sampling Techniques. 3d ed. New York : John Wiley and Sons Inc 
Miss YADAN LUO. (2557). กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาดและภาพลกัษณ์ขององคก์รท่ีมีอิทธิผลต่อการตระหนกัรู้ต่อ

ตราสินคา้บตัรเครดิตยเูน่ียนเพย ์ธนาคาร ICBC จ ากดั (มหาชน). วิทยานิพนธ์,มหาวิทยาลลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1405 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการช าระหนี้เงินกู้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ผ่านเคร่ืองรับช าระเงินกู้ (LRM) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยด้านการยอมรับ

เทคโนโลยท่ีีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผา่นเคร่ืองรับช าระเงินกู ้
(LRM) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีวิธีวิจยัในรูปแบบเชิงส ารวจ (Survey Research) ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวม 
ขอ้มูลจากแบบสอบถาม จ านวน 200 คน ไดรั้บแบบสอบถามท่ีตอบค าถามครบถว้นสมบูรณ์ทั้งส้ิน 125 ชุด และ     
การสัมภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึก จ านวน 15 คน โดยวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบของสถิติเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58 อายอุยูร่ะหว่าง 31 - 40 ปี      ร้อย
ละ 54 สถานภาพโสด ร้อยละ 54 เป็นกลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 79 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน ร้อยละ 46 มีรายไดร้ะหว่าง 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 46 และมีการรับรู้ถึงประโยชน์      อยูใ่นระดบั
มาก (มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.54) ซ่ึงส่วนใหญ่ลูกคา้มีการรับรู้การช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่นเคร่ืองช าระ
เงินกู ้(LRM) ช่วยลดค่าใชจ่้ายในเร่ืองของค่าธรรมเนียมการช าระมากท่ีสุด และมีการรับรู้ถึงความง่าย     ในการใชง้าน 
โดยรวมระดบัความคิดเห็นในการยอมรับเทคโนโลยีอยู่ในระดบัมาก (มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 4.54) และพบว่า ปัญหาท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผา่นเคร่ืองรับช าระเงินกู ้ (LRM) ของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน แ ต่ยงัขาดฟังก์ชนัท่ียงัไม่
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ช่องทางท่ีหลากหลายในการเขา้ถึงระบบการใชบ้ริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเคร่ืองรับช าระเงินกู ้ (LRM) ดังนั้ นการพัฒนาระบบการบริการช าระหน้ีเงินกู ้ทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ผา่นเคร่ืองรับช าระเงินกู ้(LRM) ให้มีฟังกช์นัการท างานของระบบให้มากข้ึน สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงจะส่งผลให้ลูกคา้ไดเ้ขา้ถึงระบบไดม้ากข้ึนและส่งผลให้ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อการใชร้ะบบ
การบริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผา่นเคร่ืองรับช าระเงินกู ้(LRM) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ค าส าคญั:  ความพึงพอใจ, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, เคร่ืองรับช าระเงินกู ้
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ABSTRACT 
The objective of this study aimed to investigate both the demographics and factors of Technology 

Acceptance Model (TAM) affecting the satisfaction to use debt payment services with Loan Repayment Machine of 
Government Housing Bank (LRM of GHB). This study was conducted in form of survey. Data collection was 
gathered by 200 questionnaires and was replied 125 completed questionnaires. While 15 random questionnaires were 
depth interviewed in order to analyze the data with descriptive statistics. 

Results: Most of respondents about 58% were female. About half of them (54%)  were aged between 31 
and 40 years. Nearly 80% of them (or 79%) were graduated with bachelor's degree. Nearly half of sample were office 
employees about 46%.  Personal income of sample was ranged between 20 ,001  and 30 ,000  Baht about 46% of 
sample. While Perceived Usefulness of sample was measured at high level with averaged score = 4 . 54 .  Most of 
samples were able to perceive the way of online debt payment services with LRM because it helped to reduce the 
cost of paying fees as much as possible. In addition, the awareness of overall ease of use was had high level of 
technological acceptance (With averaged score= 4.54). Moreover, the results found that there were problems affecting 
the satisfaction of using the loan payment service via electronic systems such as LRM of the Government Housing 
Bank. From in-depth interviews, the perception ease of use still lacked functions that do not respond to customer 
needs especially various channels to access the electronic loan payment system by LRM) Therefore, the development 
of electronic loan payment system by LRM provides more functionality of the system which is able to response the 
needs of customers, to result in customers having more access to the system and to result in customers being satisfied 
with the use of electronic loan payment systems by LRM of the Government Housing Bank. 
Keywords:  Satisfaction, Government Housing Bank, Loan Repayment Machine 
 
1. บทน า 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ในสังกัดกระทรวงการคลงัท่ีได้รับการ
สถาปนาข้ึนตามพระราชบญัญติัธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2496 เพ่ือให้เป็นสถาบนัการเงินหลกัของรัฐบาลใน
การสนับสนุนให้ประชาชน โดยเฉพาะผูมี้รายไดน้อ้ยและปานกลางไดมี้ท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง รวมทั้งเป็นกลไก
ของรัฐบาลท่ีช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจโดยรวมของประเทศ โดยธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ไดก่้อตั้งมาตั้งแต่วนัท่ี 24 กนัยายน 2496 ซ่ึงตลอดระยะเวลากว่า 65 ปี ท่ีผ่านมา ธนาคารฯ ไดมี้การ
พฒันาและเติบโตอยา่งต่อเน่ืองจากทุนประเดิมจากรัฐบาลเพียง 20 ลา้นบาท ไดก้า้วข้ึนสู่การเป็นสถาบนัการเงินชั้นน า 
ในการให้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัเพ่ือให้ตอบโจทยทุ์กความตอ้งการของลูกคา้อยู่อย่างเสมอ โดยแนวคิดส าคญั
ของการพฒันาองค์กร คือ การกา้วสู่ Digital Banking ดว้ยการสร้างสรรค์นวตักรรมดิจิทลั ท่ีสามารถช่วยให้คนไทย
สะดวกสบายอยา่งเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด เร่ิมตั้งแต่มีการปรับโครงสร้างองคก์ร (Re-Organization Structure & Digital 
Marketing Team) ปรับรูปแบบและกระบวนการท างานให้มีความคล่องตวั โดยการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการ
บริหารจดัการ พร้อมทั้งพฒันาบุคลากรให้เกิดการปรับตวัและสามารถท างานร่วมกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ได ้ อีกทั้งยงั
ไดจ้ดัท าแผน Transformation to Digital Services สร้างนวตักรรมผลิตภณัฑ์ทางการเงิน และช่องทางการให้บริการ
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ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่เป็นตัวขับเคล่ือน โดยทางธนาคารฯ ได้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ลูกค้าสามารถท า
ธุรกรรมทางการเงินแบบดิจิตอลท่ีสามารถเขา้ถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั ในทุกท่ีทุกเวลา ดว้ยเหตุน้ีเพ่ือเป็น
การอ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ท่ีเขา้มาท าธุรกรรมการช าระหน้ีเงินกูท้างธนาคารฯ จึงไดน้ าเคร่ืองรับช าระเงินกู ้
หรือ LRM มาเร่ิมให้บริการลูกคา้อยา่งเต็มรูปแบบ โดยเร่ิมแรกไดมี้การน าร่องจ านวน 10 เคร่ือง ณ ท่ีท  าการสาขาของ
ธนาคาร 5 แห่ง และในปัจจุบนัทางธนาคารฯ ก็เร่ิมทยอยน าเคร่ือง LRM ไปติดตั้ งเพ่ิมเติมตามสาขาต่างๆ ทั้งใน
กรุงเทพและต่างจงัหวดั เป็นตน้ ซ่ึงลูกคา้ท่ีช าระหน้ีเงินกูผ้า่นเคร่ือง LRM จะสามารถเลือกช าระหน้ีไดทุ้กบญัชีเงินกูท่ี้
ตอ้งการ เพียงกดเลขท่ีบญัชีเงินกูบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงเพียงคร้ังเดียว หรือจะใชเ้ป็นวิธีการสแกนบาร์โคด้จากบตัรช าระ
หน้ีเงินกู ้(GHB PAY Card) ระบบก็จะท าการประมวลผลออกมาว่าลูกคา้มีบญัชีเงินกูอ้ยูก่ี่บญัชี และลูกคา้ก็เลือกไดว้่า
ลูกคา้ตอ้งการช าระบญัชีไหนบา้ง อีกทั้งยงัสามารถแกไ้ขเงินงวดได ้(แต่จะตอ้งไม่ต ่ากว่าเงินงวด) เคร่ืองรับช าระเงินกู ้
LRM จึงเป็นเคร่ืองท่ีสามารถช่วยลดระยะเวลาการใชบ้ริการในแต่ละคร้ังลงได ้และลูกคา้ก็จะไดรั้บใบเสร็จรับเงินได้
ทนัที ซ่ึงในใบเสร็จรับเงินนั้น ก็ไดมี้การระบุรายละเอียดครบถว้นเหมือนกบัการช าระหน้ีเงินกูท่ี้หน้าเคาน์เตอร์ปกติ 
ทั้งจ  านวนเงินท่ีช าระ อัตราดอกเบ้ีย จ  านวนเงินตน้คงเหลือ และค่าธรรมเนียม  เป็นต้น โดยธุรกิจทางการเงินใน
ปัจจุบนัมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน การพฒันาภายในสู่ผลลพัธ์รูปธรรมภายนอกกบัการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ผา่นเคร่ืองรับช าระเงินกู ้LRM ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงช่วยลดระยะเวลาการใชบ้ริการ ซ่ึงเป็น
อีกหน่ึงเคร่ืองท่ีถูกพฒันาข้ึนมา เพ่ือรองรับลูกคา้ท่ีตอ้งการท าธุรกรรมกบัธนาคาร  ดว้ยความถูกตอ้ง ปลอดภยั และ
รวดเร็ว  ดงันั้นผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัในดา้นต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อความ พึงพอใจในการใชบ้ริการช าระหน้ี
เงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผา่นเคร่ืองรับช าระเงินกู ้(LRM) ของธนาคาร   อาคารสงเคราะห์ เพ่ือก่อให้เกิดความพึง
พอใจและมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ผา่นเคร่ืองรับช าระเงินกู ้(LRM) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยท่ีีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการช าระหน้ีเงินกูท้าง

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผา่นเคร่ืองรับช าระเงินกู ้(LRM) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
งานวิจัยน้ีการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และการ

สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก (In-depth interview) กับลูกค้าสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และประชากรท่ีใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกค้าสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีมีการใช้บริการช าระหน้ีเ งินกู ้ทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเคร่ืองรับช าระเงินกู ้ (LRM) จ านวนทั้งหมด 251,005 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการใชใ้นงานวิจัย   
คร้ังน้ี มีจ  านวน 384 คน โดยอา้งอิงจากตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) โดยมีค่าความคลาดเคล่ือน     
( Margin of error ) ในระดบั ± 5 และระดบัความเช่ือมัน่ ( Confidence Level ) เท่ากบั 95 แต่เน่ืองจากระยะเวลาท่ีจ ากดั 
ผูศึ้กษาจึงขอก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี อยู่ท่ีมีจ  านวน 200 คนโดยผูว้ิจยัมีขั้นตอนเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
การสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยใชแ้บบสอบถาม ในขณะท่ีการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงมีลกัษณะเป็น
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ค าถามปลายเปิดโดยกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาเป็นลูกคา้สินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีมีการใชบ้ริการช าระ
หน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผา่นเคร่ืองรับช าระเงินกู ้(LRM) จ านวน 15 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
ในการศึกษาวิจยัน้ีไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการท าวิจยั และเพ่ือให้เคร่ืองมือท่ีใชมี้ความเท่ียงตรง 

(validity) และความน่าเช่ือถือ จึงไดท้  าการทดสอบเคร่ืองมือดงัน้ี 
1. การทดสอบความตรงเชิงเ น้ือหา (Content validity) ผูว้ิจัยน าแบบสอบถามไปให้ผูเ้ ช่ียวชาญและ

ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถหรือมีความเช่ียวชาญดา้นการยอมรับเทคโนโลยีในการใชบ้ริการช าระหน้ีเงินกู ้
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผา่นเคร่ืองรับช าระเงินกู ้(LRM) จ  านวน 3 ท่าน เพ่ือขอค าปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ     ความ
ตรงเชิงเน้ือหาและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้

2. การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปท าการทดลองใช ้(Try  out) กบัลูกคา้
ท่ีมาใชบ้ริการธนาคาร จ านวน 30 คน จากนั้นน าแบบสอบถามมาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’ coefficient alpha) น ามาวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยรวมท่ีไดคื้อ 0.761
แสดงว่าแบบสอบถามท่ีใชใ้นการทดสอบมีความน่าเช่ือถือ (Nunnally, 1978) จากนั้นจึงน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูล
ขอ้มูลในประชากรท่ีศึกษา 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1.  การวิ เคราะห์เชิงปริมาณ การวิ เคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) มาใช้อธิบายข้อมูล

ความสัมพนัธ์เบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) 

2. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ลูกคา้สินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ท่ีมีการใชบ้ริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผา่นเคร่ืองรับช าระเงินกู ้(LRM) จ านวน 15 คน มาถอดขอ้มูล
โดยการน าค าตอบของผูถู้กสัมภาษณ์ มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการจัดกลุ่มขอ้มูล (coding) เพ่ือหาประเด็น 
(theme) หรือประเภท (category) เดียวกนั เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลและพิจารณาจนเห็นคุณลกัษณะอยา่งใด อยา่ง
หน่ึงของขอ้มูลท่ีสามารถน ามาจดักลุ่มเดียวกนั หรือแยกกลุ่มออกจากกนัได ้และเห็นความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหว่าง
กลุ่มท่ีเป็นสาเหตุของแต่ละปัจจยัเพ่ือวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีแทจ้ริงท่ีส่งผลต่อของความพึงพอใจในการใชบ้ริการช าระ
หน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผา่นเคร่ืองรับช าระเงินกู ้ (LRM) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และเหตุผลท่ีน าวิธี
เชิงคุณภาพใชร้วมกบัวิธีเชิงปริมาณ เน่ืองจากผูว้ิจยัตอ้งการขอ้มูลเชิงลึกเพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัท่ีแทจ้ริงในการน าไป
พฒันาปรับปรุง การให้บริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเคร่ืองรับช าระเงินกู ้(LRM) โดยขั้นตอน
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ีรวบรวมมาท าการ coding หรือจดักลุ่มเป็นประเภทขั้นแรก (First-
order category) เท่านั้น ซ่ึงแสดงขั้นตอน ดงัน้ี 

 
 

รูปท่ี 1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (ดร.พนิตา สุรชยักุลวฒันา) 
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4. ผลการวจิัย 
การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผา่น

เคร่ืองรับช าระเงินกู ้ (LRM) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับผูใ้ช้บริการธนาคาร จ านวน 200 ชุด และได้รับ
แบบสอบถามท่ีตอบค าถามครบถว้นสมบูรณ์ทั้งส้ิน 125 ชุด และน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
ผลการวิจยัมีดงัน้ี 

ผลการศึกษาจากการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 

58 มีอายอุยูร่ะหว่าง 31 - 40 ปี มีจ  านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 54 สถานภาพโสด จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 54 เป็น
กลุ่มระดับการศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 79 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน 
จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 46 และมีรายไดร้ะหว่าง 20,001 – 30,000 บาท  มีจ  านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 46 
 
ตารางท่ี 1 จ านวน ร้อยละ ของขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
n = 125 

จ านวน (ร้อยละ) 

เพศ 
 ชาย 53 42% 

 หญิง 72 58% 
อาย ุ
 < 20 ปี  0 0% 

 21 – 30 ปี  37 30% 
 31 – 40 ปี 68 54% 
 41 – 50 ปี  17 14% 
 51 – 60 ปี  3 2% 
 60 ปีข้ึนไป 0 0% 

สถานภาพ 
 โสด 67 54% 

 สมรส 53 42% 
 หยา่ร้าง 3 2% 
 หมา้ย 2 2% 

ระดับการศึกษา 
 ต ่ากว่าหรือเทียบเท่าม.ตน้ 1 1% 

 ม.ปลายหรือเทียบเท่า 9 7% 
 ปริญญาตรี                                      99 79% 
 สูงกว่าปริญญาตรี 16 13% 
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ตารางท่ี 1 จ านวน ร้อยละ ของขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ (ต่อ) 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
n = 125 

จ านวน (ร้อยละ) 

อาชีพ 
 นกัเรียน/นกัศึกษา 0 0% 

 ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 43 34% 
 พนกังานบริษทัเอกชน 57 46% 
 นกัธุรกิจ/คา้ขาย  25 20% 
 อ่ืนๆ 0 0% 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 <10,001 บาท 3 2% 

 10,001 – 20,000 บาท 42 34% 
 20,001 – 30,000 บาท 57 46% 

  > 30,000 บาท 23 18% 
 

ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี พบว่า ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness : PU) โดยรวม
ระดบัความคิดเห็นในการยอมรับเทคโนโลยี อยู่ในระดบัมาก (มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 4.54) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า 
ส่วนใหญ่ลูกคา้มีการรับรู้ถึงประโยชน์ เก่ียวกบัการใชบ้ริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเคร่ืองช าระ
เงินกู ้(LRM) ในเร่ืองของการช่วยลดค่าใชจ่้ายในเร่ืองของค่าธรรมเนียมการช าระมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.62 
แสดงให้เห็นว่า ลูกค้ามีการรับรู้ถึงประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน พบว่า 
โดยรวมระดบัความคิดเห็นในการยอมรับเทคโนโลยีอยู่ในระดบัมาก (มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 4.54) เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบว่า ส่วนใหญ่ลูกคา้มีการรับรู้ดา้นสามารถเรียนรู้ไดเ้ก่ียวกบัการเขา้ถึงขั้นตอนการช าระเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผา่นเคร่ืองช าระเงินกู ้ (LRM) เป็นเร่ืองง่าย ไม่ยุง่ยาก มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.62 แสดงให้เห็นว่า ลูกคา้มีการ
รับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านการช าระเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่นเคร่ืองช าระเงินกู ้ (LRM) อยูใ่นระดบัการรับรู้
ถึงความง่ายในการใชง้านมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นการ
ยอมรับเทคโนโลยขีองลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลย ี Mean SD 
ระดับความ
คดิเห็น 

การรับรู้ถึงประโยชน์ทีไ่ด้รับ 4.54 0.551 มากทีสุ่ด 
1 ) การใชบ้ริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่นเคร่ือง

ช าระเงินกู ้(LRM) ไดรั้บความสะดวก รวดเร็ว มากกว่าวิธีการช าระ
เงินดว้ยวิธีอ่ืนๆ 

4.50 0.563 มากท่ีสุด 

2 ) การใชบ้ริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่นเคร่ือง
ช าระเงินกู ้(LRM) ช่วยลดค่าใชจ่้ายในเร่ืองของค่าธรรมเนียมการ
ช าระ 

4.62 0.486 มากท่ีสุด 

3 ) การใชบ้ริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่นเคร่ือง
ช าระเงินกู ้(LRM) ประหยดัเวลามากกว่าการช าระดว้ยวิธีอ่ืนๆ 

4.50 0.604 มากท่ีสุด 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 4.54 0.553 มากทีสุ่ด 
4 ) การใชบ้ริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่นเคร่ือง

ช าระเงินกู ้(LRM) เป็นเร่ืองง่าย สามารถเรียนรู้ได ้ท าความเขา้ใจ
เองได ้

4.49 0.577 มากท่ีสุด 

5 ) การใชบ้ริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่นเคร่ือง
ช าระเงินกู ้(LRM) เป็นเร่ืองง่าย สามารถใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

4.51 0.548 มากท่ีสุด 

6 ) การเขา้ถึงขั้นตอนการช าระเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่นเคร่ือง
ช าระเงินกู ้(LRM) เป็นเร่ืองง่าย ไม่ยุง่ยาก 

4.62 0.536 มากท่ีสุด 

รวมปัจจัยการยอมรับเทคโนโลย ี 4.54 0.552 มากทีสุ่ด 

 
ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการใชบ้ริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผา่นเคร่ืองรับช าระเงินกู ้(LRM) 

พบว่า ความพึงในการใชบ้ริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผา่นเคร่ืองรับช าระเงินกู ้ (LRM) ของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 4.40 โดยรวมอยูใ่นระดบัพอใจ (มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.40) 
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงในการใชบ้ริการ เก่ียวกบัการใชบ้ริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเคร่ืองรับช าระเงินกู ้(LRM) มีประโยชน์ ตรงตามความคาดหวังของผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 รองลงมาคือ โดยรวมผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกบัการใชบ้ริการช าระหน้ีเงินกูท้าง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเคร่ืองรับช าระเงินกู ้(LRM) ของทางธนาคาร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 ในขณะท่ีผูใ้ชบ้ริการ มี
ความพึงพอใจเก่ียวกบัประสบการณ์การใชเ้คร่ืองรับช าระเงินกู ้ (LRM) ของทางธนาคารนอ้ยสุด โดยทีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.34 แต่อย่างไรก็ตาม โดยรวมแลว้ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจกับการใช้บริการช าระหน้ีเงินกู ้ทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเคร่ืองรับช าระเงินกู ้(LRM) ของทางธนาคาร อยู่ในระดบัมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า ลูกคา้มี
การรับรู้ถึงประโยชน์อยูใ่นระดบัพอใจ 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดบัความคิดเห็นของความพึงพอใจ
ในการใชบ้ริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ความพงึพอใจในการใช้บริการช าระหนีเ้งนิกู้ทางระบบอเิลก็ทรอนิกส์ ผ่าน
เคร่ืองรับช าระเงนิกู้ (LRM) 

Mean SD 
ระดับความ
คดิเห็น 

1 ) ท่านมีความพึงพอใจต่อขอ้มูลท่ีแสดงบนหนา้จอเคร่ืองรับช าระ
เงินกู ้(LRM) ของทางธนาคาร 

4.36 0.530 มากท่ีสุด 

     
2 ) ท่านมีความพึงพอใจท่ีตดัสินใจเลือกใชเ้คร่ืองรับช าระเงินกู ้

(LRM) ของทางธนาคาร 
4.41 0.555 มากท่ีสุด 

3 ) ประสบการณ์การใชเ้คร่ืองรับช าระเงินกู ้(LRM) ของทาง
ธนาคารเป็นที่น่าพึงพอใจ 

4.34 0.597 มากท่ีสุด 

4 ) ประโยชน์จากการใชเ้คร่ืองรับช าระเงินกู ้(LRM) ของทาง
ธนาคาร ตรงตามความคาดหวงัของท่าน 

4.47 0.547 มากท่ีสุด 

5 ) โดยรวมแลว้ท่านมีความพึงพอใจกบัการใชบ้ริการช าระหน้ี
เงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่นเคร่ืองรับช าระเงินกู ้(LRM) 
ของทางธนาคาร 

4.43 0.544 มากท่ีสุด 

รวมความพงึพอใจ 4.40 0.555 มากทีสุ่ด 

 

ผลการวเิคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า การสัมภาษณ์เชิงลึกถามความคิดเห็นในเร่ืองของความพึงพอใจในการใช้

บริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผา่นเคร่ืองรับช าระเงินกู ้(LRM) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในกลุ่ม
ตวัอยา่ง 15 คน เม่ือน ามาวิเคราะห์สาเหตุและผล พบว่า สาเหตุหลกั ของ การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ และการรับรู้ถึง
ความง่ายในการใชง้าน มีดงัน้ี 

1) การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ : ลูกคา้มีความวิตกกงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยัระบบการใชบ้ริการช าระ
หน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผา่นเคร่ืองรับช าระเงินกู ้(LRM) เวลามาใชบ้ริการตอนกลางคืน ปัญหาน้ีท าให้ลูกคา้
ไม่อยากใช้งาน และส่งผลเชิงลบต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบการใช้บริการช าระหน้ีเงินกู ้ทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ผา่นเคร่ืองรับช าระเงินกู ้(LRM)  

2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน: ลูกค้ามีการรับรู้ถึงระบบการใช้บริการช าระหน้ีเงินกู ้ทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ผา่นเคร่ืองรับช าระเงินกู ้ (LRM) ท่ีใชง้านง่าย ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น เขา้ใจง่ายมีฟังกช์นัท่ีดูหลากหลาย แต่
ก็ยงัขาดฟังกช์นัอ่ืนๆ ท่ียงัไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการหรือความพึงพอใจของลูกคา้ อาทิ เคร่ือง LRM สามารถช าระ
ไดท้ั้งธนบตัรและเหรียญทุกประเภท สามารถจ่ายเฉพาะค่างวดได ้ควรมีเคร่ือง LRM ตามสถานท่ีสาธารณะ เช่น 
สถานีรถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น จะได้มีช่องทางในการเข้าถึงระบบมากข้ึน ทั้งน้ียงัมีลูกค้าท่ีคิดว่าไม่
จ าเป็นตอ้งมีระบบท่ีเปิดให้บริการ 24 ชัว่โมง 
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ตารางท่ี 4 สรุปความพึงพอใจในการใชบ้ริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผา่นเคร่ืองรับช าระเงินกู ้(LRM) 
ท่ีไดผ้ลมาจากประโยคท่ีพูดแบบสัมภาษณ์ 

Theme  
สาเหตุหลัก 

(รหัสช้ันสอง)  
สาเหตุย่อย 

(รหัสช้ันแรก)  
ตัวอย่างประโยคที่พูด (อ้างอิง)  

การรับรู้ถึงประโยชน์
ที่ได้รับ 

 
 
 
 
 

การรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ 

 
 
 
 

ความ
สะดวกสบาย 

ความ
สะดวกสบาย 

ลดความแออดั 
(3 จาก 15 คน) 

ช่วยลดความแออดัของลูกคา้ เพิ่มความสะดวกสบายและ
รวดเร็วขึ้นค่ะ 

ไม่ตอ้งเดินทาง 
(5 จาก 15 คน) 

หากธนาคารสามารถมีเคร่ือง LRM ไดทุ้กสาขา จะไดไ้ม่ตอ้ง
เดินทางไปที่เคาน์เตอร์ค่ะ 

สะดวก รวดเร็ว 
(7 จาก 15 คน) 

มีความรู้สึกวา่การใชบ้ริการ LRM มีความสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

ค่าใชจ่้าย 
ลดค่าใชจ่้ายในการ

เดินทาง 
(4 จาก 15 คน) 

หากธนาคารสามารถมีเคร่ือง LRM ไดทุ้กสาขา จะไดล้ด
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  

ประหยดั 
เวลา 

ลดขั้นตอนของระบบ/
ระยะเวลาการท า

รายการ 
(4 จาก 15 คน) 

ถา้การเปิดบริการเคร่ือง LRM สามารถลดขั้นตอนหรือ
ระยะเวลาการท ารายการของเคร่ืองไดก้็อาจอยากใชง้านมาก
ขึ้น 
 

ความปลอดภยั 
ไม่ปลอดภยัในเวลา

กลางคืน 
(3 จาก 15 คน) 

กลวัวา่หากเปิดใชบ้ริการ 24 ชัว่โมงแลว้เวลามาใชบ้ริการ
ตอนกลางคนืแลว้จะไม่ปลอดภยั 
 

 
 
 
 

การรับรู้ถึงความ
ง่ายในการใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การรับรู้ถึงความ
ง่ายในการใช้งาน 

 

ใชง้านง่าย 

ใชง้านง่าย 
ไม่ยุ่งยาก 

(8 จาก 15 คน) 

ใชง้านง่าย ไม่ยุ่งยาก ซบัซอ้นค่ะ 
 
 

เขา้ใจง่ายไม่ยุ่งยาก 
(8 จาก 15 คน) 

การใชง้านเคร่ือง LRM มีระบบที่เขา้ใจง่าย ไม่ยุ่งยาก 

ความไม่เพียงพอ 
เคร่ือง LRM  
ไม่เพียงพอ 

(5 จาก 15 คน) 

คิดวา่สถานที่ตั้งเคร่ือง LRM ของธนาคาร ณ ปัจจุบนัอาจจะดู
น้อยไป ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ หากเพิ่มจ านวนได้
มากกวา่น้ีก็น่าจะดี 

 
ความหลากหลาย
ของฟังก์ชนั 

 
ความหลากหลาย
ของฟังก์ชนั 

มีฟังก์ชัน่หลากหลาย 
(5 จาก 15 คน) 

เคร่ือง LRM มีฟังก์ชนัที่ดูหลากหลายดีค่ะ 
 

 จ่ายเฉพาะค่างวด 
(3 จาก 15 คน) 

อยากให้ระบบสามารถจ่ายเฉพาะค่างวดไดเ้พราะบางทีเราก็
ตอ้งการจ่ายเฉพาะเท่ากบัค่างวดเท่านั้น 

ช าระไดท้ั้งธนบตัร 
และเหรียญ 

(3 จาก 15 คน) 

เคร่ือง LRM ควรช าระไดท้ั้งธนบตัรและเหรียญทุกประเภท 

เคร่ือง LRM  
ที่ครบสมบูรณ์ 
(3 จาก 15 คน) 

รู้สึกวา่ถา้ธนาคารท าไดจ้ริง ก็เป็นเร่ืองที่ดีเลยเพราะดูเป็น
เคร่ือง LRM ที่ครบสมบูรณ์ 

ช่องทางที่
หลากหลาย 

มีเคร่ือง LRM ตาม
สถานที่สาธารณะ 
(4 จาก 15 คน) 

ควรมีเคร่ือง LRM ตามสถานที่สาธารณะ เช่น สถานีรถไฟฟ้า 
ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ 
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เม่ือไดผ้ลสรุปจากการวิเคราะห์ปัญหาท่ีมีความส าคญัท่ีสามารถแกไ้ขได ้และควรไดรั้บการแกไ้ขก่อน โดย
สามารถเสนอแนะแนวทางในการพฒันาระบบการใชบ้ริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเคร่ืองรับ
ช าระเงินกู ้(LRM) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพ่ือเป็นการเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ในการใชง้านระบบงาน
ดงักล่าวและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้หรือผูใ้ชง้านมากท่ีสุด ผลจากการน าขอ้มูลทั้งสองรูปแบบมาวิเคราะห์
พบว่า การเก็บขอ้มูลแบบสอบถามความคิดเห็นในเร่ืองของการยอมรับเทคโนโลย ี(TAM) ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริการช าระหน้ีเงินกู ้ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเคร่ืองรับช าระเงินกู ้ (LRM) ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ เม่ือเปรียบเทียบกบัการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มตวัอย่างมีความแตกต่างกนัโดยสรุปขอ้มูลสาเหตุจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกดว้ยผงักา้งปลาจากการสัมภาษณ์ของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2 แสดงแผนผงัสาเหตุและผลจากแบบสัมภาษณ์ 

 
แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหา (Alternative Solution) 
จากปัญหาท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเคร่ืองรับ

ช าระเงินกู ้(LRM) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอน าเสนอแนวทางในการแกปั้ญหา ไดแ้ก่ 
 1)  Change Mindset สาเหตุคือ เกิดจากความไม่เห็นถึงประโยชน์ของระบบและความปลอดภยัในการใชง้าน 
ทางเลือกท่ี 1  คือ การอธิบายและท าความเขา้ใจให้กบัลูกคา้รับทราบเก่ียวกบัรายละเอียด ประโยชน์ของการ

ใช้ระบบการบริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเคร่ืองรับช าระเงินกู ้ (LRM) รวมถึงระบบความ
ปลอดภยัในการใชง้านของลูกคา้ โดยการช้ีแจงให้ลูกคา้ทราบว่าระบบงานดงักล่าวมีประโยชน์ สามารถเขา้ถึงระบบ
ไดง่้าย และปลอดภยัเม่ือมีลูกคา้มาใชบ้ริการเวลากลางคืน 

 2)  Better Progress สาเหตุคือ ขาดฟังก์ชันท่ียงัไม่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ช่องทางท่ี
หลากหลายในการเขา้ถึงระบบการบริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผา่นเคร่ืองรับช าระเงินกู ้(LRM) 
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ทางเลือกท่ี 2 คือ การพฒันาระบบการบริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเคร่ืองรับช าระ
เงินกู ้(LRM) ให้มีฟังก์ชนัการท างานของระบบให้มากข้ึน สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ไดแ้ก่ ระบบ
การบริการช าระหน้ีเงินกู ้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเคร่ืองรับช าระเงินกู ้ (LRM) สามารถช าระผ่านธนบตัรและ
เหรียญไดทุ้กประเภท ช าระเฉพาะค่างวดได ้ส่งผลให้ลูกคา้มีความสะดวกสบายและมีความพึงพอใจต่อระบบ การเพ่ิม
ช่องทางในการเขา้ถึงระบบ โดยอาจจะมีการติดตั้งระบบการบริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์            ผา่น
เคร่ืองรับช าระเงินกู ้(LRM) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามแหล่งสถานท่ีต่างท่ีมีลูกคา้จ านวนมากหรือตามสถานท่ี
สาธารณะ เช่น สถานีรถไฟฟ้า ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ ซ่ึงจะส่งผลให้ลูกคา้ไดเ้ขา้ถึงระบบไดม้ากข้ึนและส่งผลให้
ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบการบริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเคร่ืองรับช าระเงินกู ้ 
(LRM) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

5. การอภปิรายผล 
การยอมรับทางเทคโนโลย ีดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิง่ แสดงให้เห็นว่า

ประชาชนมีการยอมรับเทคโนโลยี และเล็งเห็นถึงข้อดีและประโยชน์ของระบบบริการช าระหน้ีเงินกู ้ทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ผา่นเคร่ืองรับช าระเงินกู ้ (LRM) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เน่ืองจากมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว 
ประหยดัเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดความแออัดของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการช าระเงินตามปกติท่ีเคาน์เตอร์
ธนาคาร สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั บุษรา ประกอบธรรม (2552) ซ่ึงไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับเครือข่าย
สังคมออนไลน์ของนกัศึกษาและความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิผลต่อการยอมรับเครือข่ายสังคมออนไลน์
ของนักศึกษา โดยใชแ้บบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน   
การรับรู้ประโยชน์และอิทธิผลของสังคม มีอิทธิผลต่อทศันคติท่ีมีต่อการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมทั้งทศันคติท่ี
มีต่อการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ มีอิทธิผลต่อความตั้งใจใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ 

การยอมรับเทคโนโลย ีดา้นการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิง่ แสดงให้เห็นถึง
การยอมรับเทคโนโลย ีรับรู้ถึงการใชง้านของระบบบริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผา่นเคร่ืองรับช าระ
เงินกู ้(LRM) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีง่ายไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน เขา้ใจง่าย สามารถเรียนรู้ถึงการใชง้านได้ด้วย
ตนเอง มีฟังกช์นัการท างานท่ีหลากหลาย ทั้งน้ียงัมีการเสนอแนะให้มีการเพ่ิมฟังกช์นัการท างานให้สามารถตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของลูกคา้ ไดแ้ก่ การเพ่ิมฟังก์ชนัของระบบให้สามารถช าระผ่านธนบตัรและเหรียญไดทุ้กประเภท 
ฟังก์ชนัท่ีสามารถจ่ายเฉพาะค่างวดได ้สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของของอคัรเดช ป่ินสุข (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ ผา่นระบบแอพพลิเคชัน่ของผูใ้ชบ้ริการใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายต่อการ      ใช้
งาน ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความเป็นส่วนตวั       ดา้น
การเขา้ถึงการให้บริการ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ดา้นความตอ้งการ เฉพาะของลูกคา้    ดา้น
ความสะดวกในการใชง้าน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาในคร้ังน้ี เ ร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการช าระหน้ีเงินกู ้ทางระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเคร่ืองรับช าระเงินกู ้(LRM) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการตอบ
แบบสอบถาม ผูว้ิจยัท  าการวิเคราะห์องคป์ระกอบในการหาจ านวนขององคป์ระกอบท่ีเกิดจากขอ้ค าถามต่างๆ จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและก าหนดค่าเพ่ือค านวณหาค่าน ้ าหนกัของขอ้ค าถามแต่ละองค์ประกอบ เพ่ือท าให้ขอ้ค าถามบางตวั
เป็นสมาชิกหลายองคป์ระกอบกลายเป็นสมาชิกขององคป์ระกอบใดองค์ประกอบหน่ึงอยา่งเด่นชดั เป็นการแยกว่าขอ้
ค าถามใดควรจะอยู่ในองคป์ระกอบใด ผลลพัธ์ คือ หลงัจากผูว้ิจยัไดพิ้จารณาค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบของขอ้ค าถาม
ต่างๆ ว่ามีค่ามากท่ีสุดอยู่ท่ีองคป์ระกอบใดก็จะจดัให้อยู่ในองคป์ระกอบนั้น เพ่ือแสดงว่าตวัแปรนั้นผลลพัธ์ของการ
วดัความเท่ียงตรงในตวัแปรต่างๆ ตามการให้ค่าน ้ าหนกัของขอ้ค าถามของเชิงบวกและเชิงลบจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผูท้  าวิจยัจึงขอเสนอแนะประเด็นส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

ข้อเสนอแนะจากการวจิัยคร้ังนี ้
การรับรู้ถึงประโยชน์ ส่วนใหญ่ลูกคา้มีการรับรู้ถึงประโยชน์ เก่ียวกบัการใชบ้ริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเคร่ืองช าระเงินกู ้(LRM) ช่วยลดค่าใชจ่้ายในเร่ืองของค่าธรรมเนียมการช าระ การใชบ้ริการช าระ
หน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเคร่ืองช าระเงินกู ้(LRM) ไดรั้บความสะดวก รวดเร็ว มากกว่าวิธีการช าระเงิน
ด้วยวิธีอ่ืนๆ และช่วยลดค่าใช้จ่าย ประหยดัเวลา มากท่ีสุด ดังนั้ นธนาคารควรจะส่งเสริมโดยเพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์หรือเพ่ิมความถ่ีในการประสัมพนัธ์การใชบ้ริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเคร่ือง
ช าระเงินกู ้ (LRM) เพ่ือเพ่ิมความรับรู้ให้กับลูกค้า และพฒันาฟังค์ชั่นการใช้งานเคร่ืองรับช าระเงินกู ้ (LRM) ให้
ครอบคลุมและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากการใชง้านมากยิง่ข้ึน 

ในขณะเดียวกนัปัญหาท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการช าระหน้ีเงินกู ้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ผา่นเคร่ืองรับช าระเงินกู ้(LRM) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซ่ึงสาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
คือ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน แต่ยงัขาดฟังก์ชันท่ียงัไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกค้า ช่องทางท่ี
หลากหลายในการเขา้ถึงระบบการใชบ้ริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผา่นเคร่ืองรับช าระเงินกู ้ (LRM) 
ดังนั้ นการพฒันาระบบการบริการช าระหน้ีเงินกู ้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเคร่ืองรับช าระเงินกู ้ (LRM) ให้มี
ฟังกช์นัการท างานของระบบให้มากข้ึน สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ไดแ้ก่ ระบบการบริการช าระหน้ี
เงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเคร่ืองรับช าระเงินกู ้(LRM) สามารถช าระผ่านธนบตัรและเหรียญไดทุ้กประเภท 
ช าระเฉพาะค่างวดได ้ ส่งผลให้ลูกคา้มีความสะดวกสบายและมีความพึงพอใจต่อระบบ การเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึง
ระบบ โดยอาจจะมีการติดตั้งระบบการบริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผา่นเคร่ืองรับช าระเงินกู ้(LRM) 
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามแหล่งสถานท่ีต่างท่ีมีลูกคา้จ านวนมากหรือตามสถานท่ีสาธารณะ เช่น สถานีรถไฟฟ้า 
ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ ซ่ึงจะส่งผลให้ลูกคา้ไดเ้ขา้ถึงระบบไดม้ากข้ึนและส่งผลให้ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อการใช้
ระบบการบริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผา่นเคร่ืองรับช าระเงินกู ้(LRM) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. แนะน าให้ศึกษากบัตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีท าการศึกษาอยู่น้ี เช่นประสิทธิภาพของการ

ใช้งานระบบบริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเคร่ืองรับช าระเงินกู ้ (LRM) ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ เพ่ือให้ทราบถึงว่ามีความแตกต่างจากท่ีน าเสนอในงานวิจยัฉบบัน้ี และน าผลท่ีไดไ้ปก าหนดกลยทุธ์ในการ
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พฒันาระบบบริการช าระหน้ีเงินกูท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเคร่ืองรับช าระเงินกู ้ (LRM) ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ให้ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ในแต่ละกลุ่มได้ 

2. แนะน าให้ท  าการศึกษากบักลุ่มประชากร/กลุ่มตวัอย่างในสถานท่ีท่ีแตกต่างกนั เช่น ศึกษาท่ีจงัหวดัอ่ืน ๆ 
เพ่ือน ามาศึกษาว่ามีความแตกต่างจากท่ีน าเสนอในงานวิจยัฉบบัน้ีหรือไม่ ผลท่ีไดส้ามารถน ามาก าหนดกลยทุธ์ในการ
พฒันาการบริการช าระหน้ีเงินกู ้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเคร่ืองรับช าระเงินกู ้ (LRM) ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ให้ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ในแต่ละกลุ่มได ้ 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการไลน์ออฟฟิเชียลแอด

เคาทข์องธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีมีผลต่อของการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคาร เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใช้
แบบสอบถาม จ านวน 123 ชุด วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) 
และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถดถอยเชิงพหุคูณ เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างดา้นประชากรศาสตร์ ด้าน
พฤติกรรม และดา้นการส่ือสารทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาทท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผูใ้ชบ้ริการท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62. 6 มีอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 43.9 
มีการศึกษาอยูร่ะดบัปริญญาตรี ร้อยละ 65.9 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 58.5  และมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 20,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 36.6 และพบว่าผูใ้ชง้านไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาทข์อง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีมีช่วงอายท่ีุต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์แตกต่างกนั เน่ืองจาก
อายเุป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัท าให้ผูใ้ชบ้ริการมี ประสบการณ์ วุฒิภาวะและทศันคติท่ีต่างกนั จึงส่งผลให้การตดัสินใจ
แตกต่างกนั และพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาทข์องธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่วนใหญ่รู้จกั
บริการของไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาทข์องธนาคารจากการแนะน าของพนักงานธนาคารมากท่ีสุด จากการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผา่นการส่ือสารทางการตลาดแต่ละประเภท กบัการตดัสินใจใชบ้ริการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า การส่ือสารทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย (Beta = 0.357) มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการประชาสัมพนัธ์(Beta = 0.250) และ
ดา้นการตลาดทางตรง (Beta = 0.194) ตามล าดบั เม่ือวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด (Adjusted R2 =0.694) พบว่า 
ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาด คือปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 69.4% ส่วนท่ีเหลืออีก 
30.6% มาจากปัจจยัอ่ืนๆ 
ค าส าคญั:  การส่ือสารทางการตลาด, ไลนอ์อฟฟิเชียลแอดเคาท ์
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ABSTRACT 
The objective of this study was to uncover the marketing factors that could lead the customers of the 

Government Housing Bank to use the bank services from the Line official account. This study focuses on marketing 
communication. So as to collect date, the questionnaires were conducted for 123 participants. All of them were using 
the Line official account services of the Government House Bank. 

The data was analyzed by using t-test, one-way ANOVA and multiple linear regression analysis in order to 
investigate the relations between demography, behavior and marketing communication that could result in the 
decision making of the participants.at statistics significant of 0.05.  

The results have been shown that 62.6%  of the users are females, 43.9 % are between 31- 40  years old, 
65.9 % of them were currently studying undergraduate degree, 58.5 % of them were working for private companies 
and 36.6 % possessed the monthly income of 20,000 – 30,000 baht. 

It is clearly seen that the Line official account users of the Government Housing Bank are in diverse ages. 
This can give rise to the different experiences and attitudes which can also affect the various the decision making. On 
top of that, most of the users have known the Line official account from the recommendation of bank officers.  
According to the relationship between the types of information and the decision making in using the official Line 
account, it was displayed that marketing communication (Beta = 0.357) can have an impact on the decision making 
in using the services the most. Inferior to that, is the public relations (Beta = 0.250) and direct marketing (Beta 0.194) 
respectively.Regarding the coefficient of determination (AdjustedR2  = 0 . 6 9 4 ) , it is found that the marketing 
communication factor is 64.9% of the decision making to use the service. The rest of 30.6% are from other factors. 
Keywords:  Marketing communication, Line Official account 
 
1. บทน า 

ปัจจุบนัความกา้วหน้าของเทคโนโลยีและกระแส5G ท่ีก  าลงัจะเขามาในปี 2563 ท าให้ตอนน้ีเราก าลงัเขา้สู่
ยุคของ Internet of Things (IoTs) ท่ีจะเช่ือมต่อการใชง้านอุปกรณ์ต่าง  ๆ ในชีวิตประจ าวนัเขา้กบัอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 
ขอ้มูลจาก Hootsuite และ Wearesocial ไดเ้ผยสถิติการใชง้านดิจิทลัของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ในเดือนมกราคม 
2561 โดยจากประชากรทั้งหมด 69.11 ลา้นคน มีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต 57 ลา้นคน เพราะเทคโนโลยดิีจิทลัต่างๆ ท่ีเขา้มา ท า
ให้หลายกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ไดมี้การปรับเปล่ียนรูปแบบธุรกิจไป โดยเฉพาะธุรกิจธนาคาร จากเดิมท่ีการท าธุรกรรม
การเงินท่ีหน้าเคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร แต่ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคหันมาท า ธุรกรรมผ่านระบบบริการธนาคารทาง
โทรศพัทมื์อถือ(Mobile banking)มากข้ึน จากขอ้มูลปริมาณการท าธุรกรรมของธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2560 
คนไทยหันมาท าธุรกรรมผา่นระบบ Mobile banking มากว่า 900 ลา้นรายการ ในยคุส่ือสังคมออนไลน์(Social Media)
มีอิทธิพลท าให้การตลาด และการส่ือสารการตลาดแบบเดิมๆ บางคร้ังสร้างความน่าร าคาญให้กบัผูบ้ริโภค หรือไม่
สามารถดึงความสนใจจากผูบ้ริโภคมาได ้ ทุกวนัน้ีธนาคารต่างพยายามน าเสนอการส่ือสารตลาดรูปแบบใหม่ ๆให้กบั
ผูบ้ริโภค โดยเกือบทุกธนาคารไดน้ าแอปพลิเคชนั ไลน์(Application line) มาใชเ้พ่ือเป็นการส่ือสารทางการตลาดผ่าน
ไลน์ ออฟฟิเชียลแอคเคานต์( Line Official Account )ของธนาคารนั้น ๆ เพ่ือใชติ้ดต่อส่ือสารกบักลุ่มลูกคา้และเป็น
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การส่ือสารกบัลูกคา้ไดอ้ย่างตรงจุดและประสบความส าเร็จ  Application line แมจ้ะมีผูใ้ช ้ 42 ลา้นคน ถา้เทียบจาก
จ านวนประชากรไทยท่ี 66 ล้านคนก็คิดเป็น63% ของจ านวนทั้ งหมด(LINE TH PLAYBOOK,2561 )และเป็น 
Platform ท่ีมีการเติบโตดา้นมูลค่าโฆษณาดิจิทลั83% จากการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดก้วา้งท่ีใชง้านไลน์(Line)เฉล่ียวนั
ละ 63 นาที (DAAT, 2561) เป็นหน่ึงใน Platform ท่ีเติบโตสูงสุดในประเทศไทย   

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ท่ีเป็นธนาคารเฉพาะกิจท่ีมีธุรกรรมหลกั คือการให้สินเช่ือดา้นท่ีอยู่อาศยั 
ก็ไดมี้การน า Line Official Account มาใชส่ื้อสารกบักลุ่มลูกคา้ เช่นกนั โดยไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาทข์องธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ช่ือ @ghbank จ านวนผูติ้ดตาม 18,750,000  ณ พ.ย. 2561 ถือเป็นการเพ่ิมภาพลกัษณ์ในดา้นความ
ทนัสมยั และตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องคนในสังคมไทยปัจจุบนั  

จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นไดว้่าจ  านวนยอดผูติ้ดตามไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาทข์องธนาคารท่ีมีเป็นจ านวน
มากนั้น จะสามารถสะทอ้นถึงการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการของธนาคารหรือไม่ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาว่าการ
เปิดรับขอ้มูลการส่ือสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาทข์องธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของธนาคาร ทั้งน้ีเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการ และการรับรู้การส่ือสารทางการตลาด 
เพ่ือตอ้งการส่ือสารให้เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายของธนาคารให้มากท่ีสุด และน าไปก าหนดแนวทางในการ
วางแผนการส่ือสารการตลาดให้ไดผ้ลและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพประสบ
ผลส าเร็จมากข้ึน 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูใ้ชไ้ลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาทข์องธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดของผูใ้ช้บริการไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาทข์องธนาคารอาคาร

สงเคราะห์.ท่ีมีผลต่อของการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
3. เพ่ือเสนอแนะแนวการพฒันาและปรับปรุงการส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาท์ของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 
3. แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิด ทฤษฎีการส่ือสารการตลาด 
การส่ือสารการตลาด(Marketing Communication) ก็คือ รูปแบบของการส่ือสารท่ีมีผูส่้งข่าวสารคือ ผูผ้ลิต

สินคา้ หรือการบริการ ผูจ้ดัจ  าหน่าย ฝ่ายโฆษณาของบริษทั บริษทัตวัแทนโฆษณา พนักงานขาย ฯลฯ ส่งข่าวสารใน
รูปสัญลกัษณ์ ภาพ เสียง แสง การเคล่ือนไหว ตวัอกัษร ค าพูด เสียงเพลง ฯลฯ ผา่นช่องทางประเภทต่างๆ หรือส่งตรง
ไปยงัผูรั้บข่าวสาร ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของผูส่้งข่าวสาร โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ผูรั้บข่าวสารตอบสนองไปในทิศทางท่ี
ต้องการ (ช่ืนจิตต์, 2540:4)โดยใช้เคร่ืองมือส่ือสารต่าง ๆ ติดต่อกับกลุ่มลูกค้าท่ีคาดหวงัโดยตรง เพ่ือให้ลูกค้า
ตอบสนองได้ในทันที หรือให้สามารถโต้ตอบกันได้( interactive )อันเป็นการติดต่อส่ือสารสองทาง( two-way 
communication) ซ่ึงประกอบดว้ยเคร่ืองมือส่ือสารหลกัส าคญั 5 อยา่ง คือ (Kotler, 1997)  

1 .  ก ารโฆษณา( advertising) จัด เ ป็น ช่องทางการ ส่ือสารการตลาดท่ีไ ม่ใช้บุคคล (Non-personal 
Communication Channel) ซ่ึงสามารถแจง้ข่าวสาร(To Inform) เตือนความจ า(To Remind) และชกัชวน(To Persuade) 
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ผูบ้ริโภคเป้าหมาย ตลอดจนผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอ่ืนๆ ท าให้มีพฤติกรรม ทศันคติ ตลอดจนความเช่ือไปใน
ทิศทางเดียวกนั (ช่ืนจิตต์, 2556:63) ซ่ึงสามารถส่งข่าวสารเขา้ถึงตวับุคคลแต่ละคน ครอบคลุมกลุ่มบุคคลไดอ้ย่าง
กวา้งขวางและกวา้งไกล  

2. การส่งเสริมการขาย(sales promotion) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือจูงใจให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ
ในทันทีหรืออาจกล่าวได้ว่า “ว ัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขายจะมีวตัถุประสงค์ในด้านการส่ือสารและ
วตัถุประสงคด์า้นการเพ่ิมยอดขายเป็นหลกั” เดียวกนั (ช่ืนจิตต,์ 2556:78)  

3. การประชาสัมพนัธ์(public relations) การประชาสัมพนัธ์การติดต่อส่ือสารและการสร้างความสัมพันธ์
ของบริษทักบักลุ่มชุมชนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ไม่ใช่แค่เพียงเฉพาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึง
บุคคล หรือกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียกบักลุ่มธุรกิจ (Stakeholders) ทั้งหมด การสร้างความเขา้ใจอนัดีน้ีเอง ท่ีจะส่งผลต่อ
ภาพลกัษณ์(Image) และค่านิยม(Goowill) ของธุรกิจอนัจะน าไปสู่ความไวว้างใจในธุรกิจ ตลอดจนความมัน่ใจในการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ หรือบริการของธุรกิจในท่ีสุด (ช่ืนจิตต,์ 2556:113-114) 

4. การขายโดยบุคคล(personal selling) การติดต่อส่ือสารแบบตัวต่อตัว ซ่ึงผูข้ายพยายามท่ีจะให้ความ
ช่วยเหลือ และ/หรือ เชิญชวนผูซ้ื้อท่ีมุ่งหวงั(prospective buyers) ให้ซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการของบริษทั หรือให้ปฏิบติั
ตามความคิดอยา่งใดอยา่งหน่ึง (Belch and Belch.1993:20)  

5. การตลาดเจาะตรง(direct marketing) ระบบการตลาด ซ่ึงองคก์ารใชเ้คร่ืองมือส่ือสารต่าง ๆ ติดต่อกบักลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายโดยตรง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดการตอบสนองอยา่งใดอยา่งหน่ึง และ/หรือ เกิดรายการซ้ือขายข้ึน 
(Belch and belch.1993:15) ตามแนวความคิดดั้งเดิม การตลาดเจาะตรงไม่ไดร้วมอยู่เป็นองค์ประกอบอย่างหน่ึง ใน
ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด หรือส่วนประสมการส่ือสารการตลาด  
 

แนวคิด ทฤษฎีการตดัสินใจ 
ดิริค รัคเคอร์ ศาสตราจารยด์า้นการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันอร์ทเวสเทิร์น เสนอให้ปรับปรุง

โมเดล AIDA เรียกว่า กระบวนการแบบต่อเน่ืองท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการประเมินแบรนดต่์าง ๆ  เร่ิมตน้จากผูบ้ริโภครู้จกั
แบรนด์ใดแบรนด์หน่ึง (รับรู้) รู้สึกชอบหรือไม่โมเดล 4A’s ซ่ึงประกอบดว้ยช่วงต่างๆ ไดแ้ก่ รับรู้(aware), ทศันคติ
(attitude) , ลงมือท า(act) และท าซ ้ า(act again) เป็นโมเดลง่ายๆท่ีอธิบายชอบแบรนดน์ั้น (ทศันคติ) พิจารณาว่าจะซ้ือ
หรือไม่ซ้ือ (ลงมือท า) และตดัสินใจว่าควรซ้ือแบรนด์นั้นซ ้ าหรือไม่ (ท าซ ้ า) 4A’s ยงัสะทอ้นเส้นทางไปสู่การซ้ือของ
ผูบ้ริโภคแต่ละคนอีกดว้ย  

แต่ในยคุท่ีผูค้นเช่ือมโยงถึงกนัอย่างทุกวนัน้ี จึงจ าเป็นตอ้งปรับปรุงกระบวนการคดักรองแบบต่อเน่ืองซ่ึงมี
ลกัษณะคลา้ยตามโมเดล 4A’s น้ีและตอ้งก าหนดเส้นทางผูบ้ริโภคสายใหม่ให้รองรับความเปล่ียนแปลง เส้นทาง
ผูบ้ริโภคจึงควรปรับใหม่ให้เป็น 5A’sประกอบดว้ย 

1. รับรู้(aware) ผูบ้ริโภครู้จกัแบรนด์ต่าง ๆ  มากมายจากประสบการณ์เก่าจากขอ้ความส่ือสารทางการตลาด 
และ/หรือจากการแนะน าของคนอ่ืน จุดน้ีคือประตูเขา้สู่เส้นทางผูบ้ริโภค ใครท่ีมีประสบการณ์เดิมกบัแบรนด์ใดแบ
รนด์หน่ึงจะมีแนวโน้นจ าแบรนด์นั้นได ้โฆษณาและการบอกต่อแบบปากต่อปากจากผูบ้ริโภคอ่ืนๆยงัเป็นแหล่ง
ส าคญัท่ีท าให้เกิดการรับรู้แบรนดอี์กดว้ย 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1422 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2. ดึงดูดใจ(appeal) เม่ือรู้จกัแบรนด์ต่าง ๆ แลว้ ผูบ้ริโภคจะประมวลขอ้มูลข่าวสารทั้งหมดท่ีไดรั้บบนัทึก
เป็นความทรงจ าระยะสั้น หรือขยายเป็นความทรงจ าระยะยาว จากนั้นเขาจะสนใจแบรนดเ์พียงไม่ก่ี 

แบรนด ์แบรนดท่ี์น่าจดจ า (มีคุณสมบติัน่าประทบัใจ) จะมีโอกาสผา่นข้ึนไปอยูล่  าดบัท่ีสูงข้ึนของรายการแบ
รนดท่ี์น่าสนใจ ในกลุ่มธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงซ่ึงมีแบรนดจ์  านวนมาก  

3. สอบถาม(ask) ผูบ้ริโภคท่ีอยากรู้อยากเห็นมกักระตือรือร้นเสาะหาขอ้มูลเพ่ืมเติมเก่ียวกบัแบรนด์ท่ีตน
สนใจจากเพ่ือน คนในครอบครัว ส่ือมวลชน และ/หรือจากแบรนด์โดยตรง คน้หารีวิวเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์นั้นในส่ือ
ออนไลน์  ติดต่อคอลเซ็นเตอร์เพ่ือขอขอ้มูลจากพนักงานขาย เปรียบเทียบราคา หรือแมแ้ต่ไปทดลองผลิตภณัฑต์าม
ร้านคา้ 

4. ลงมือท า(act) ถา้ผูบ้ริโภคเช่ือขอ้มูลท่ีไดรั้บมาจากการสอบถาม ต่อไปก็จะตดัสินใจลงมือท า ท่ีส าคัญตอ้ง
ไม่ลืมว่าการกระท าท่ีแบรนดต์อ้งการจากผูบ้ริโภคไม่ไดจ้  ากดัเฉพาะการซ้ือเท่านั้น หลงัจากตดัสินใจซ้ือแบรนดใ์ดแบ
รนด์หน่ึงแลว้ผูบ้ริโภคจะมีปฏิสัมพนัธ์กบัแบรนด์ในเชิงลึกข้ึน ทั้งจากการใช ้การบริโภครวมทั้งการใชบ้ริการหลงั
การขายดว้ย 

5. สนบัสนุน(advocate) ผูบ้ริโภคยนิดีแนะน าแบรนด์ท่ีตนชอบให้แก่ผูอ่ื้น เต็มใจแนะน าเองโดยไมตอ้งร้อง
ขอ พวกเขาเล่าเร่ืองราวดีๆให้ฟัง และกลายเป็นผูเ้ผยแพร่แบรนด์ 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 ตวัแปรตน้                     ตวัแปรตาม 
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4. การด าเนินการวจิัย 
งานวิจยัน้ีการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชแ้บบสอบถามผูว้ิจยัมีขั้นตอนเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามให้กับประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีใช้งานแอปพลิเคชั่นไลน์และเป็นผูท่ี้ติดตามไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาท์ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ จ  านวน 385 คน อา้งอิงจากตารางส าเร็จรูป W.G.Cochran โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ไวท่ี้ร้อยละ 95 
และค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดเ้ท่ากบั 0.05 เน่ืองจากโครงการวิจยัน้ีใชร้ะยะเวลาท่ีจ  ากดั ผูว้ิจยัจะใชข้นาดกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมด จ านวน 200 ตวัอยา่ง  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) เ พ่ืออธิบายข้อมูลโดยข้อ มูลด้าน

ประชากรศาสตร์และขอ้มูลดา้นพฤติกรรมผูใ้ชไ้ลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาทข์องธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผูว้ิจยัตอ้งการ
บรรยายเพ่ือให้ทราบถึงจ านวนตวัอย่างจ าแนกตามคุณสมบติัเท่านั้น โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี(Frequency) และค่า
ร้อยละ(Percentage) โดยข้อมูลด้านการส่ือสารทางการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาท์ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ และการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผูว้ิจยัไดก้  าหนดค่าคะแนนให้แต่ละ
ระดบั เพ่ือตอ้งการทราบจ านวนตวัอยา่ง และค่าเฉล่ียคะแนนของแต่ละระดบัโดยใชค่้าเฉล่ีย(Mean)และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation) 

การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics Analysis) เ ป็นการวิ เคราะห์ข้อมูลเ พ่ือทดสอบ
สมมติฐาน (Hypothesis Testing) ดงัน้ี 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ลกัษณะทางประชากร ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดท่ี้ต่างกนั 
มีการตดัสินใจของผูใ้ช้บริการแตกต่างกนั โดยท่ีเพศท่ีต่างกัน มีการตดัสินใจของผูใ้ช้บริการแตกต่างกัน เป็นการ
วิเคราะห์โดยสถิติท่ีใช้ทดสอบ คือ Independent Sample t-test ในขณะท่ีอายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายไดท่ี้
ต่างกนั มีการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการแตกต่างกนั เป็นการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One – Way ANOVA) 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 การรับขอ้มูลข่าวสารผ่านการส่ือสารทางการตลาดดว้ยไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารสงเคราะห์ โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
5. ผลการวจิัย   

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62. 6 และเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 37.4 โดยอายุเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.9 ระดับ
การศึกษาสูงสุดของกลุ่มตวัอย่างอยู่ท่ีระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 65.9  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 58.5  และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.6 

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้บริการไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาท์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า ส่วน
ใหญ่รู้จกับริการของไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาทข์องธนาคารอาคารสงเคราะห์จากการแนะน าของพนกังานธนาคารมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.9 โดยช่วงวนัท่ีใชบ้ริการไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาทข์องธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่ากลุ่ม
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ตวัอยา่งส่วนใหญ่จะใชบ้ริการในช่วงวนัธรรมดา(วนัจนัทร์-วนัศุกร์) คิดเป็นร้อยละ 61 และช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการไลน์
ออฟฟิเชียลแอดเคาทข์องธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะใชบ้ริการมากท่ีสุด ในช่วงเวลา
ประมาณ 18.01 – 21.00 น. คิดเป็นร้อยละ 31.7 โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะนิยมใชบ้ริการไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาท์
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในพกัอาศยั(บา้น/คอนโด)มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.8 เหตุผลในการเลือกใชไ้ลน์ออฟ
ฟิเชียลแอดเคาทข์องธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการเน่ืองจากมีความสะดวก/
รวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 49.6 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับข้อมูล/ข่าวสารจากการส่ือสารทางการตลาดด้วยไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาท์ จาก
ตารางท่ี 1 พบว่าส่วนใหญ่มีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ผ่านการส่ือสารทางการตลาดใน
รูปแบบต่างๆดว้ยไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาทธ์นาคารอาคารสงเคราะห์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.42  
พิจารณาแยกตามประเภทของการส่ือสารการตลาดแลว้  พบว่า การตลาดทางตรง เป็นประเภทของการส่ือสารทาง
การตลาดท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53  รองลงมาคือการโฆษณา 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 และเม่ือศึกษาในรายละเอียดของการส่ือสารทางการตลาดในแต่ละประเภทพบว่า (1)ดา้นการ
โฆษณา พบว่า การโฆษณาผลิตภณัฑ์หรือบริการของธนาคารอาคารเคราะห์เป็นการส่ือสารการตลาดท่ีมีระดบัการ
เปิดรับมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 (2)ดา้นการประชาสัมพนัธ์ พบว่าการประชาสัมพนัธ์จดักิจกรรมหรือจดังาน
ต่างๆของธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นการส่ือสารการตลาดท่ีมีระดบัการเปิดรับมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 
(3)ดา้นการส่งเสริมการขายพบว่า ส่งเสริมการขายสิทธิประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บหากตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเป็น
การส่ือสารการตลาดท่ีมีระดบัการเปิดรับมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 (4)ดา้นการตลาดทางตรงพบว่า ขอ้มูล
ผลิตภณัฑแ์ละบริการมีความถูกตอ้ง แม่นย  า และครบถว้นเป็นการส่ือสารการตลาดท่ีมีระดบัการเปิดรับมากท่ีสุดโดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผ่านการส่ือสารทางการตลาดดว้ย
ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาทข์องธนาคารอาคารสงเคราะห์  
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านการส่ือสารทางการตลาดด้วย
ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

  
�̅� 

 
S.D. 

ระดับ 
การเปิดรับ 

การโฆษณา 
การประชาสัมพนัธ์ 
การส่งเสริมการขาย 
การตลาดทางตรง 

 3.46 
3.34 
3.34 
3.53 

0.766 
0.807 
0.794 
0.770 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

รวม 3.42 0.691 มาก 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้ ใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ จากตารางท่ี 2 พบว่า ส่วนใหญ่

ตัดสินใจใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เน่ืองจากการรับรู้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ไดอ้ยู่เสมอมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.72  รองลงมาคือ ขอ้มูลท่ีน าเสนอท าให้ท่านจดจ ารายละเอียด
เก่ียวกบัขอ้มูลผลิตภณัฑห์รือบริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ไดค่้าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.55 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
การตดัสินใจใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ �̅�  S.D.  ระดับความ

คดิเห็น 
1. ท่านสามารถรับรู้ผลิตภณัฑห์รือบริการใหม่ๆของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ไดอ้ยูเ่สมอ 
2. ขอ้มูลท่ีน าเสนอท าให้ท่านจดจ ารายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูล
ผลิตภณัฑห์รือบริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
3. สามารถคน้หา/สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบับริการของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ไดง่้าย/ไม่ยุง่ยาก 
4. ท่านน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพ่ือตดัสินใจใช้บริการธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ 
5. ท่านเคยแนะน า/แชร์ขอ้มูลผลิตภณัฑห์รือบริการของ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้แก่ผูอ่ื้น 

3.72 
 

3.55 
 

3.54 
 
 

3.01 
 

2.78 

 0.881 
 

0.870 
 

0.880 
 
 

1.177 
 

1.218 

 เห็นดว้ย 
 

เห็นดว้ย 
 

เห็นดว้ย 
 
 

ไม่แน่ใจ 
 

ไม่แน่ใจ 
รวม 3.32  0.805  ไม่แน่ใจ 

 
ผลการทดสอบสมุมตฐิาน 
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารสงเคราะห์ แตกต่างกนั  
จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางประชากร พบว่า เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายได ้ท่ีต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่แตกต่างกนั แต่อายท่ีุต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์แตกต่างกนั เน่ืองจากอายุเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัท าให้ผูใ้ชบ้ริการมี ประสบการณ์ วุฒิภาวะ
และทศันคติท่ีต่างกนั ดูไดจ้ากบุคคลท่ีมีอายุน้อยกว่าจะมีความคิดท่ีเป็นค่านิยมและใชอ้ารมณ์ในการตดัสินใจมากกว่า
บุคคลท่ีมีอายมุากกว่า จึงส่งผลให้การตดัสินใจแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 3 แสดงการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารอาคาร จ าแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ t F p-value 
1) เพศ ชาย/หญิง 1.344 - 0.182 
2) อาย ุ ระหว่างกลุ่ม - 2.974 0.022 
3) ระดบัการศึกษา ระหว่างกลุ่ม - 0.280 0.840 
4) อาชีพ ระหว่างกลุ่ม - 2.257 0.109 
5) รายไดต่้อเดือน ระหว่างกลุ่ม - 0.305 0.909 
* มีนยัส าคญัทางสถิติ p-value < 0.05     

 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 การรับขอ้มูลข่าวสารผ่านการส่ือสารทางการตลาดดว้ยไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารสงเคราะห์  
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จากตารางท่ี 4  แสดงให้เห็นว่า ผลการวิเคราะห์การรับขอ้มูลข่าวสารผา่นการส่ือสารทางการตลาดดว้ยไลน์
ออฟฟิเชียลแอดเคาทข์องธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบ Multiple Linear Regression พบว่าการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการอาคาร
สงเคราะห์ พบว่า มีค่าSig.เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง(H1)  ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 การเปิดรับข้อมูลข่าวสารการส่ือสารทางการตลาดด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นการตลาดทางตรง ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ส่วนการส่ือสารทางการตลาดดา้นการโฆษณา ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เม่ือพิจารณาน ้าหนกัของการส่งผลของการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการ พบว่า การส่ือสารทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย(Beta = 0.357) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการประชาสัมพนัธ์(Beta = 0.250) และดา้นการตลาด
ทางตรง (Beta = 0.194) ตามล าดบั เม่ือวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด (Adjusted R2 =0.694) พบว่า ปัจจยัการ
ส่ือสารทางการตลาด คือปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 69.4% ส่วนท่ีเหลืออีก 30.6% มา
จากปัจจยัอ่ืนๆ 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่ือสารทางการตลาดดว้ยไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาทข์องธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ปัจจัยด้านการส่ือสารทางการตลาด B Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี 

การโฆษณา 
การประชาสัมพนัธ์ 
การส่งเสริมการขาย 
การตลาดทางตรง 

0.039 
0.150 
0.249 
0.362 
0.203 

 
0.143 
0.250 
0.357 
0.194 

0.185 
1.752 
2.673 
4.177 
2.589 

0.853 
0.082 
0.009*  
0.000*  
0.011*  

R = , 0.839Adjusted R2 = 0.694 ,F = 70.315 
 
6. การอภปิรายผล 

ขอ้มูลดา้นทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง
อายรุะหว่าง 31 – 40 ปี โดยจบการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 20,001 - 30,000 บาท ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูใ้ชบ้ริการเพศหญิงส่วนใหญ่มีความสนใจ
และมีการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์เพ่ือการติดต่อส่ือสารทางสังคมมากกว่าเพศชาย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุไรรัตน์ 
มากไมตรี (2558) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง อิทธิพลของส่ือออนไลน์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคสินค้าเบเกอร่ีในเขต
กรุงเทพมหานคร เพศหญิงมีแนวโน้มตอ้งการเปิดรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย สามารถถูกโน้มน้าวใจไดง่้าย และมี
แนวโนม้ท่ีจะส่งต่อข่าวสารต่างๆท่ีไดรั้บให้กบัผูอ่ื้น 

ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่าง พบว่ารู้จกับริการของไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาทข์องธนาคารอาคาร
สงเคราะห์จากการแนะน าของพนักงานธนาคารมากท่ีสุด โดยช่วงวนัท่ีใช้บริการไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาทข์อง
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่วนใหญ่จะใชบ้ริการในช่วงวนัธรรมดา  (วนัจนัทร์ - วนัศุกร์) มากกว่าในวนัหยดุ (เสาร์ - 
อาทิตย)์ โดยช่วงเวลาประมาณ 18.01 – 21.00 น. เน่ืองจากช่วงวนัและเวลาดงักล่าวเป็นช่วงเวลาท่ีว่างจากท างานหรือ
กิจกรรมต่างๆ โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะนิยมใชบ้ริการไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาทข์องธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใน
พกัอาศยั(บา้น/คอนโด)มากท่ีสุด เหตุผลในการเลือกใชไ้ลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาทข์องธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้บริการเน่ืองจากมีความสะดวก/รวดเร็ว สอดคลอ้งกบังานวิจัยอุไรรัตน์ มากไมตรี 
(2558) พบว่ากลุ่มตวัอย่างเลือกใชส่ื้อออนไลน์เป็นช่องทางในการเปิดรับขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้เบเกอร่ี เพราะมีความ
สะดวกซ่ึงเหตุผลดงักล่าวถือเป็นคุณสมบติัของส่ือออนไลน์ ปัจจุบนัน้ีผูบ้ริโภคตอ้งการความรวดเร็ว 

ขอ้มูลการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ผา่นการส่ือสารทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ
ดว้ยไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาทธ์นาคารอาคารสงเคราะห์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วีรินทร์ วีระวรรณ 
(2560) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง อิทธิพลของการส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ของสถาบนัการเงินและ
ธนาคารต่อทศันคติและการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภค พบว่ามีการเปิดรับการส่ือสารการตลาดผ่านไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคาทอ์ยู่ในระดบัสูง และรสสุคนธ์ สกุลเมตตา (2557) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การรับรู้และการตอบสนอง
การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาทข์องเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ พบว่า การรับรู้รูปแบบต่างๆ ของการ
ส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาทท่ี์กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บมีระดบัการรับรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจาก
การท่ีผูบ้ริโภคเลือกติดตามไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาทข์องสถาบนัการเงินนั้นเพ่ือตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือ
บริการต่างๆท่ีสามารถจะน ามาใชป้ระโยชน์ได ้อีกทั้งพิจารณาแยกตามประเภทของการส่ือสารการตลาดแลว้พบว่า 
การตลาดทางตรง เป็นประเภทของการส่ือสารทางการตลาดท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ดงัท่ี กญัชลี ส าลีรัตน์ (2559) ไดก้ล่าวไวว้่า ในการส่ือสารการตลาดผา่นส่ือออนไลน์นั้น ควรเนน้ท่ีการท าให้เกิด
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคเพ่ือให้ผูบ้ริโภคน าขอ้มูลท่ีแบรนดน์ าเสนอนั้นไปแชร์ต่อหรือบอกต่อ และการส่ือสารควรเป็น
แบบ Active Involvement คือ แบรนด์จะต้องมีปฏิสัมพนัธ์กับผูบ้ริโภคอย่างต่อเน่ืองและตลอดเวลา เน่ืองจากการ
ส่ือสารผา่นส่ือออนไลน์เป็นการส่ือสารท่ีผูบ้ริโภคสามารถส่ือสารกบัแบรนดไ์ดต้ลอดเวลา ดงันั้น แบรนดก์็ควรมีการ
ส่ือสารเพ่ือตอบกลบัผูบ้ริโภคอย่างต่อเน่ืองเช่นกนั รองลงมาคือการโฆษณา ส่วนการประชาสัมพนัธ์กบัการส่งเสริม
การขายอยูใ่นระดบัสุดทา้ยเท่ากนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อรสุธี เหล่าปาส (2557) การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) จงัหวดักาญจนบุรี เม่ือพิจารณา
รายดา้นพบว่าผูบ้ริโภคมีระดบัการรับรู้ดา้นการประชาสัมพนัธ์นอ้ยท่ีสุด 

ขอ้มูลการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เน่ืองจากการรับรู้ผลิตภณัฑ์หรือบริการใหม่ๆของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไดอ้ยู่เสมอมากท่ีสุด ดงัท่ี คอตเลอร์ ฟิลิป (2560) ผูบ้ริโภครู้จกัแบรนด์ต่างๆมากมายจาก
ประสบการณ์เก่าจากขอ้ความส่ือสารทางการตลาด และ/หรือการแนะน าของคนอ่ืน  จุดน้ีคือประตูเข้าสู้เส้นทาง
ผูบ้ริโภค  

การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผ่านการส่ือสารทางการตลาดดว้ยไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาทข์องธนาคารอาคาร
สงเคราะห์โดยรวมมีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจใช้บริการบริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซ่ึงสอดคล้องกบั
รสสุคนธ์ สกุลเมตตา (2557) พบว่า การรับรู้การส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์มีความสัมพนัธ์ต่อ
การตอบสนองของผูบ้ริโภค ดา้นความตั้งใจ ดา้นความสนใจและดา้นความตอ้งการ แต่นอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดพิ้จารณา
ในรายละเอียดของประเภทการส่ือสารทางการตลาดดว้ยการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร
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ผ่านการส่ือสารทางการตลาดแต่ละประเภท ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย ก ารตลาด
ทางตรง กบัการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซ่ึงผลการทดสอบพบว่า การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารดา้น
การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง ด้วยไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่วนดา้นการโฆษณา
ด้วยไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซ่ึงผลการทดสอบพบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กับการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาทข์องธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่รู้จกับริการของไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาทข์องธนาคารอาคารสงเคราะห์จากการแนะน าของพนกังาน
ธนาคารมากท่ีสุด ธนาคารจึงควรจดัworkshopตามสาขาต่างๆเพ่ือเพ่ิมทกัษะพนกังานมีความรู้ความเขา้ใจถึงวิธีการใช้
งาน,ขอ้มูลท่ีปรากฏบนไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาทข์องธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพ่ือให้พนกังานสามารถแนะน าข้อดี
และประโยชน์ของไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาทข์องธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ลูกคา้ทราบไดม้ากข้ึน เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ช่องทางในการเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆของธนาคารได ้ โดยช่วงวนัและเวลาท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชบ้ริการไลน์ออฟฟิ
เชียลแอดเคาทข์องธนาคารอาคารสงเคราะห์มากท่ีสุด คือ ช่วงวนัธรรมดา(วนัจนัทร์-วนัศุกร์) ช่วงเวลาประมาณ 18.01 
– 21.00 น. และนิยมใชบ้ริการในพกัอาศยั(บา้น/คอนโด)มากท่ีสุด จึงเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมควรจะท าการส่ือสาร
ทางการตลาด เช่น ให้ขอ้มูลโปรชัน่ต่างๆของธนาคาร ,การมีกิจกรรมให้ร่วมเล่นเกมเพ่ือลุน้รับของรางวลั ,Live Chat 
,On air เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผูใ้ชบ้ริการไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีธนาคารจดัข้ึน การส่ือสารแบบสองทาง
ท าให้เกิดการโตต้อบระหว่างธนาคารกบัผูใ้ชบ้ริการมากข้ึน 

จากผลการศึกษาเก่ียวกบัการการตดัสินใจท่ีส่งผลการส่ือสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาทข์อง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1)ดา้นการส่งเสริมการขาย พบว่า มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารมากท่ีสุด ขอ้มูลท่ี
บอกถึงสิทธิประโยชน์ท่ีจะไดรั้บการจากเลือกใชบ้ริการธนาคารให้มากข้ึน,กิจกรรมดา้นการชิงโชค/เกมตอ้งสร้าง
ความแปลกใหม่เพ่ิมความสนุกสนานหรือเป็นเกมท่ีมีความต่อเน่ืองกนัในแต่ละสัปดาห์ ในส่วนของรางวลั/ของท่ี
ระลึก ควรปรับรูปลกัษณ์ดึงดูด เก๋ มากข้ึนให้ตรงกบักลุ่มผูใ้ช้บริการ และเหมาะแก่การสะสม ซ่ึงในการแจกของ
รางวลัหรือของท่ีระลึกไม่ควรซ ้ าหรือเหมือนกบัท่ีธนาคารแจกตามสาขาเดิมอยู่แลว้ เพ่ือเป็นการสร้างการจดจ าและ
ความตระหนักถึงในธนาคาร (2)ดา้นการประชาสัมพนัธ์ พบว่า มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรองลงมา ควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลเก่ียวกบัธนาคารในหลายหลายแง่มุม และให้ครบทุกมิติท่ีดี เพ่ือเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี
ให้กบัองค์กรในระยะยาว ตลอดจนความมัน่ใจในการตดัสินใจใชบ้ริการ ขอ้มูลท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เปิดรับมาก
ท่ีสุดขอ้มูลเก่ียวกบัจดักิจกรรมหรืองานต่างๆของธนาคาร ควรเลือกช่องทางน้ีเป็นส าคญัเน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เปิดรับมากท่ีสุดและยงัเป็นช่องทางท่ีมีตน้ทุนต ่า ควรน าเสนอขอ้มูลให้สม ่าเสมอและมีรูปแบบท่ี
น่าสนใจ ให้ลูกคา้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเพ่ือมาร่วมงานท่ีธนาคารจดัข้ึน เพ่ือให้เกิดการแชร์และบอกต่อ กรณีน้ีจึงเห็น
ไดว้่าการส่ือสารทางการตลาดออนไลน์สามารถน าลูกคา้ไปสู่การตลาดออฟไลน์  (3)ดา้นการตลาดทางตรงพบว่า มีผล
ต่อการตัดสินใจ ด้านท่ีกลุ่มตัวอย่างเปิดรับมากท่ีสุด คือข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการมีความถูกต้อง แม่นย  า และ
ครบถว้น ในส่วนน้ีตอ้งมีการเพ่ิมการอบรมพนกังานท่ีมีหนา้ท่ีในการตอบค าถามต่างๆ ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาทข์อง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้มีความรู้เฉพาะดา้นมากข้ึน ความถูกตอ้ง แม่นย  า สามารถตอบไดเ้สมือนลูกคา้เดินมาทาง
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สอบถามท่ีสาขา เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือในขอ้มูล และถือเป็นการส่ือสารสองทาง ท่ีลูกคา้ไดรั้บสะดวก รวดเร็ว  และ
ควรมีการพบปะสาขาเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้เพ่ือจะไดต้อบค าถามไปในทิศทางเดียวกนั และจึงควรเพ่ิมรอบของการ 
Live Chat ให้มากข้ึนให้และตรงกบัเวลาท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชบ้ริการเพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางส่ือสารกบัลูกคา้ให้
มากข้ึน  

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิัยคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาวิจยัในคร้ังน่ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยการใชแ้บบสอบถามเป็นการเก็บขอ้มูลเพียงอยา่งเดียว 

ดังนั้ นจึงควรท าการวิจยัเชิงคุณภาพควบคู่กนัไปด้วย เช่น กาสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) หรือการ
สนทนากลุ่ม(Focus Group) เพ่ือท่ีจะช่วยให้เข้าใจถึงการรับรู้ความต้องการและพฤติกรรมการตอบสนองของ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีเหมาะสมต่อการส่ือสารการตลาดไดอ้ยา่งครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

2. การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาแต่การตลาดผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน์เพียงอย่างเดียว ซ่ึงในปัจจุบนัมีส่ือ
ดิจิทลัท่ีเป็นโปรแกรมสนทนาอีกหลายแอพพลิเคชั่นท่ีผูบ้ริโภคให้ความสนใจและไดรั้บความนิยมเช่น Facebook, 
Youtube, Instagram ,Twitter เป็นตน้ ในยุคดิจิทลัซ่ึงเป็นการแข่งขนักนัดว้ยนวตักรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีถูกคิดคน้
การใชง้านบนเครือข่ายการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต มีอุปกรณ์ส่ือ อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์การส่ือสารในรูปแบบต่างๆ
อีกมากมาย ดงันั้นจึงควรท าการศึกษาเปรียบเทียบกบัแอพพลิเคชัน่อ่ืนๆ เพ่ือทราบถึงแนวโนม้การใชง้านของผูบ้ริโภค 
และน าไปพฒันาแอพพลิเคชัน่ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการตลาดและเขา้ถึงผูใ้ชบ้ริการไดม้ากท่ีสุด 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล วัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งผลต่อการพฒันา

นวตักรรม 2) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพฒันานวตักรรมใหม่ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเก็บขอ้มูลจาก
แบบสอบถามจากพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ จ านวน 200 คน โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลประกอบดว้ยค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยสถิติทีเทส เอฟเทส และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
regression analysis) 

การศึกษาน้ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี/เทียบเท่า 
สถานภาพโสด มีระยะเวลาท างานมากกว่า  5 ปี ไดรั้บเงินเดือนมากกว่า 50,000 บาท และมีต าแหน่งงานพนักงาน
ปฏิบติัการ/ค่างาน 4-8 มีความคิดเห็นเก่ียวกับวฒันธรรมองค์กรอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นต่อวฒันธรรม
องค์กร ในมิติเน้นความส าเร็จอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมามิติเน้นไมตรีสัมพนัธ์ และน้อยท่ีสุดคือ มิติเน้นให้
ความส าคญักบับุคลากร เม่ือการเปรียบเทียบการพฒันานวตักรรมท่ีเกิดข้ึนจากพนกังานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
แตกต่างกนัตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ระยะเวลาท างาน   อตัราเงินเดือน ต าแหน่ง/
ค่างานแตกต่างกนั มีผลต่อการพฒันานวตักรรม ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ี วฒันธรรม
องค์กรมิติเน้นให้ความส าคัญกับบุคลากร และมิติเน้นไมตรีสัมพนัธ์ ส่งผลให้เกิดการพฒันานวตักรรมของพนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 
ค าส าคญั:  วฒันธรรมองคก์ร , การพฒันานวตักรรม 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were 1) To study the individual factor and organizational culture which affects 
development of innovation 2) To make recommendation how to effectively promote new innovation in the 
organization. Research was conducted by collecting questionnaire from 200 employees in Government Housing 
Bank, Head office and using a statistic tool to process and analyze data which include of frequency, percentage, mean, 
standard deviation, T-test, F-test and multiple regressions. 
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In this research, the majority of the population were female, age between 31-40 years, bachelor degree or 
equivalent, single, more than 5 year period of work , salary more than 50,000 baht and job grade between 4-8. Their 
opinion about organizational culture was at high level. Breakdown into category, the highest was found in aspect of 
success, moderate in aspect of relationship and lowest in aspect of people. Study of individual factor showed that 
different period of work, salary and job grade create a different impact to the development of innovation with 
statistical significance at 0.05. In addition, organizational culture in aspect of people and aspect of the relationship 
will promote development of innovation among employee in Government Housing Bank, Head office with statistical 
significance at 0.05. 
Keywords:  Organizational culture, Innovation 
 
1. บทน า 

วฒันธรรมองค์กรเป็นเอกลักษณ์ท่ีแสดงถึงความเป็นตัวตนขององค์กรท่ีเราท างาน เพ่ือน าพาทีมและ
ขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย การเป็นบริษทัชั้นน าในปัจจุบนัให้ความส าคญัต่อกระบวนการหล่อหลอมให้พนกังาน
ทุกคนเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร โดยยึดหลกัการน าวฒันธรรมองคก์รเป็นแรงขบัเคล่ือนดงักล่าว ปัจจุบนัสังคมไทย  
ให้ความส าคญักบัการดูแลพนักงานในองค์กรเป็นอยา่งมาก ซ่ึงพนักงานและองคก์รตอ้งมีความสัมพันธ์เก่ียวขอ้งกนั 
ต้องมีการพ่ึงพาอาศยักนั ท าให้ปัจจัยหลักท่ีมีความส าคญัท่ีจะน าพาความส าเร็จมาสู่องค์กร ทุกองค์กรจะตอ้งให้
ความส าคญักบั “วฒันธรรมองค์กร” (Organizational Culture) (Barney, 1986) และการสร้างสรรคค์วามคิดใหม่ๆ จะ
ท าให้เกิดการท าลายความคิดเก่าในองค์กร ปรากฏการณ์น้ีเรียกว่า กระบวนการท าลายความคิดสร้างสรรค์เดิม ส่วน
การสร้างสรรคค์วามคิดใหม่ถูกมองว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการนวตักรรมในองคก์รธุรกิจ (Schumpeter, 1996)  
          
 นวตักรรม เป็นกระบวนการสร้างสรรคคิ์ดคน้พฒันา สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงและมีการเผยแพร่สู่ชุมชน   
ในลกัษณะของใหม่ท่ีไม่มีมาก่อน หรือของเก่าท่ีมีอยู่เดิมแต่ไดรั้บการปรับปรุงเสริมแต่งพฒันา ข้ึนมาใหม่ ท าให้มี
มูลค่าทางเศรษฐกิจสามารถน าไปใชเ้ชิงพาณิชยไ์ด ้ (กีรติ ยศยิง่ยง, 2552, หนา้ 7) องคก์รท่ีมีนโยบายและบรรยากาศท่ี
ส่งเสริมให้พนักงาน มีความคิดสร้างสรรค์ยอมรับความเส่ียงจากความผิดพลาด ส่งเสริมให้พนักงานเกิดการเรียนรู้
และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง          
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชนได้มีท่ีอยู่อาศยัตามควรแก่
อตัภาพ ซ่ึงปัจจุบนั ธอส.ด าเนินธุรกิจถึงปัจจุบนัเป็นเวลากว่า 65 ปี เม่ือ ธอส. มีการบริหารงานท่ีประสบความส าเร็จ 
การเติบโตขององคก์ร ก็เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะพบแนวโน้นการเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกิจสถาบนั
การเงินรูปแบบใหม่ ท่ีน าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใชห้รือสร้างบริการในธุรกิจการเงิน  ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ของพฤติกรรมผูบ้ริโภคคร้ังส าคญั นวตักรรมจึงเป็นโอกาสทางธุรกิจท่ีส าคญัต่อความย ัง่ยนืขององคก์ร รายใดสามารถ
สร้างนวตักรรมหรือบริการท่ีตรงใจผูบ้ริโภคและมีการใชง้านต่อเน่ือง จะประสบความส าเร็จไดไ้ม่ยาก 
 จากความส าคญัดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาอิทธิพลดา้นวฒันธรรมองคก์รท่ีส่งผลต่อ
การพฒันานวตักรรมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซ่ึงจะน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ีมาเป็นแนวทางในกาใชว้ฒันธรรม
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องค์กร เพ่ือให้เกิดการพฒันานวตักรรม มีประโยชน์และคุม้ค่าต่อการพฒันาองค์กร อนัจะช่วยให้องค์การสามารถ
เติบโตทางธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื นัน่คือความอยูร่อดของธุรกิจนัน่เอง    
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการพฒันานวตักรรม 
2. เพ่ือศึกษาวฒันธรรมองคก์รของพนกังานท่ีส่งผลต่อการพฒันานวตักรรม 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองคก์รและการพฒันานวตักรรม 
4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพฒันานวตักรรมใหม่ขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

3. แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ความหมายของวฒันธรรมองคก์ร 
 วฒันธรรมองค์กรประกอบด้วยส่ิงที่เ ป็นนามธรรม (Intangible Phenomena) ไดแ้ก่ค่านิยมความเช่ือ 
ฐานคติ การรับรู้ ปทสัถานและแบบแผนของพฤติกรรม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถมองเห็น (Unseen) หรือไม่สามารถ
สังเกตได ้(Unobservable) แต่แสดงออกมาเป็นกิจกรรมต่าง  ๆขององคก์รท่ีสามารถมองเห็นและสังเกตได ้(Schien, 1992, 
p.12) ท่ีพบเห็นทัว่ไป ในองคก์ร (Tesluk et al, 2002, p.445) โดยกลุ่มพนกังานเรียนรู้ร่วมกนั เพ่ือแกไ้ขปัญหาใชป้รับตวัเขา้กบั
สภาพแวดลอ้มภายนอกและสร้างความร่วมมือภายในองคก์ร เพ่ือให้รู้สึก คิด และแกไ้ขปัญหาไดถู้กตอ้ง ดงัท่ีพนักงาน
ไดป้ฏิบติักนัมา (Schein, 1992, p.12) และท าให้มองเห็นแนวทางท่ีท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย (Rebbins and DeCenzo, 
2004, p.159) 
 วฒันธรรมองค์กรจดัว่าเป็นปัจจยัหน่ึงของสภาพแวดลอ้มภายในองค์กร (Internal Environment) หรือส่ิงท่ี
อยู่ภายในองค์กรและมีผลกระทบต่อพนักงานการจัดการและองค์กร มีความส าคัญเพราะมีอิทธิพลต่อความคิด 
ความรู้สึก และการท างานของพนกังาน (Williams, 2008, p.46) รวมทั้งมีผลต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวขององค์กร 
เน่ืองจากวฒันธรรมองค์กรสามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัแก่องคก์รไดส้ร้างผลด าเนินการดา้นการเงินให้
สูงข้ึน หากเป็นวฒันธรรมท่ีสร้างคุณค่าแก่องคก์ร (Valuable) คือท าให้ยอดขายสูงข้ึน ลดค่าใชจ่้าย หรือเพ่ิมมูลค่าทาง
การเงินให้องคก์ร นอกจากน้ีถา้เป็นวฒันธรรมท่ีหายาก (Rare) หมายถึงมีลกัษณะหรือคุณสมบติัท่ีไม่สามารถพบเห็น
ไดใ้นองค์กรอ่ืนๆ และองค์กรอ่ืนไม่สามารถท าให้เหมือนได ้เช่น ช่ือเสียง ประสบการณ์ท่ีสั่งสมมายาวนาน เป็นตน้ 
(Barney, 1986, pp.656-665) 
 
 ความหมายของนวตักรรม 
 ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (2553) อธิบายว่านวตักรรมหมายถึงแนวความคิดการปฏิบติัหรือส่ิงต่างๆ ท่ีมี
ความใหม่และมีการน ามาประยุกต์ใช ้ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ เช่นการสร้างตลาดใหม่ ผลิตภณัฑ์ใหม่ 
กระบวนการและการบริการใหม่ ซ่ึงเป็นการท าในส่ิงท่ีแตกต่างจากท่ีผูอ่ื้นไดส้รรค์สร้าง โดยอาศยัการเปล่ียนแปลง
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตวัให้เป็นโอกาส และถ่ายทอดไปสู่ส่ิงใหม่ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 กล่าวโดยสรุปนวตักรรม หมายถึงการน าความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาใชใ้นการสร้างหรือปรับปรุง
ผลิตภณัฑ ์บริการ กระบวนการจดัการ และส่ิงอ่ืนๆ ซ่ึงจะท าให้เกิดส่ิงใหม่เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และ
ตลาด โดยนวตักรรมน้ีจะเป็นตวัสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและผลก าไรให้กบัองคก์รในระยะยาว 
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 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและกรอบแนวความคิดท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั 
 แสงเดือน เสียมไหม และคณะ (2540) ศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัวฒันธรรมองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของการปฏิบติังานในองคก์าร: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั และบริษทั เมืองไทยประกันชีวิต 
จ ากดั พบว่าปัจจยัวฒันธรรมองค์การ ไดแ้ก่ปรัชญาโครงสร้างองค์การ นโยบาย การให้รางวลั บรรยากาศขององคก์าร ภาวะผูน้ า การ
ประสานงานและการสนับสนุนจากองค์การ สัมพนัธ์กบัประสิทธิผล ของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั ในขณะท่ี
ปัจจยัวฒันธรรมองค์การ ดา้นนโยบาย บรรยากาศองค์การ และการสนับสนุนจากองค์การ สัมพนัธ์กบัประสิทธิผล
ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั ซ่ึงประสิทธิผลส าหรับงานวิจยัในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย การบรรลุเป้าหมายของ
องคก์ารความผกูพนัต่อองคก์ารความอยู่รอดขององคก์าร และความเจริญเติบโตขององคก์าร 
 วงเดือน จานสิบสี (2548) ศึกษาวฒันธรรมองคก์ารธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                  (ธ.
ก.ส.) โดยใช้กรอบแนวคิดรูปแบบวัฒนธรรมองค์การของ Cameron (2005) พบว่าวฒันธรรมองค์การของ ธ.ก.ส. เป็น
วฒันธรรมแบบราชการ (Hierarchy Culture) เป็นอนัดบัหน่ึง คือมีโครงสร้างและการควบคุมท่ีชดัเจน พนักงานส่วนใหญ่
ปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีก าหนดไว ้ผูน้ าองคก์ารเป็นผูป้ระสานงาน ควบคุม ก ากบัดูแล เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปอยา่ง
ราบร่ืนและมีประสิทธิภาพรูปแบบการบริหารงานเน้นความมัน่คงของพนักงานยอมรับค าสั่ง ปฏิบติังานท่ีสามารถ
คาดการณ์ไดแ้ละมีความสัมพนัธ์ตามล าดบัชั้น ส่ิงท่ียดึเหน่ียวองคก์ารเขา้ไวด้ว้ยกนั คือนโยบายและกฎระเบียบท่ีเป็น
ทางการ ส่ิงส าคัญในองค์การ คือท าให้การปฏิบติังานด าเนินไปด้วยความราบร่ืน  องค์การมีเกณฑ์หรือก าหนด
มาตรฐานและความส าเร็จในเร่ืองประสิทธิภาพ คือมีระบบท่ีเช่ือถือได้ ท างานอย่างราบร่ืนและผลผลิตมีต้นทุนต ่า  
วฒันธรรมองค ์การอ ันด ับรองลงมาของ ธ.ก.ส. คือ วฒันธรรมเครือญาติหรือความสัมพนัธ์ (Clan Culture) วฒันธรรม
การตลาด (Market Culture) และวฒันธรรมการเปล่ียนแปลง (Adhocracy Culture) ตามล าดบั 
 

 
 

4. การด าเนินการวจิัย 
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเนน้การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจกลุ่ม

ตวัอยา่ง พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ส านกังานใหญ่) เพ่ือวิเคราะห์วฒันธรรมองคก์รท่ีมีผลต่อการพฒันานวตักรรม 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือวิเคราะห์และแสดงผลของการวิจยั



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1434 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ออกมาเป็นจ านวนและร้อยละโดยท าการวิจยัแยกตามวตัถุประสงค์เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการวิจัย
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีปฏิบติังาน ณ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (ส านกังานใหญ่) โดยผูศึ้กษาเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ  านวน 200 คน ผูศึ้กษา
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการน าแบบสอบถามไปแจกให้กบักลุ่มตวัอยา่ง พร้อมบนัทึกขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ซ่ึงแหล่งขอ้มูลมีดงัน้ี 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามโดยใชแ้บบแผนการ
สุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามกรอกขอ้ความในแบบสอบถามเอง โดยใชแ้บบสอบถามท่ี
ผูว้ิจัยสร้างข้ึน และน าแบบสอบถามฉบับท่ีมีค าตอบครบถ้วนสมบูรณ์มาท าการลงรหัส (Coding) เพ่ือน าไป
ประมวลผลดว้ยโปรแกรม SPSS และแปรผลวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการคน้ควา้จาก เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หนังสือ ต ารา วารสาร 
ส่ิงพิมพ ์ฐานขอ้มูลและเวป็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมองคก์รและการพฒันานวตักรรม 

 
การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) อธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผูต้อบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน อตัราเงินเดือนและต าแหน่ง 
โดยลกัษณะค าถามจะเป็นลกัษณะให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว โดยจะวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามโดยใชค่้าความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

1.2 วิเคราะห์ระดบัขอ้มูลแบบสอบถามเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์กร โดยแบ่งเป็นค าถามดา้นเก่ียวกบั
บรรยากาศท่ีมุ่งเน้นวฒันธรรมองค์กร โดยผูศึ้กษาไดป้รับปรุงแบบสอบถามวฒันธรรมองค์กร  และการศึกษาจาก
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งเป็น 4 มิติ  

- มิติเนน้ความส าเร็จ จ านวน 6 ขอ้ 
- มิติเนน้สัจจะแห่งตน จ านวน 8 ขอ้ 
- มิติเนน้ให้ความส าคญักบับุคลากร จ านวน 8 ขอ้ 
- มิติเนน้ไมตรีสัมพนัธ์ จ านวน 8 ขอ้ 
 

 โดยมีลกัษณะแบบสอบถามเป็นวิธีการให้คะแนนรวม (Rating scale method: Likert scale question) 
ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval scale) ซ่ึงมีเกณฑก์ารให้คะแนนประกอบดว้ย 

มากท่ีสุด   เกณฑก์ารให้คะแนนเท่ากบั   5 คะแนน 
มาก   เกณฑก์ารให้คะแนนเท่ากบั   4 คะแนน 
ปานกลาง  เกณฑก์ารให้คะแนนเท่ากบั   3 คะแนน 
นอ้ย   เกณฑก์ารให้คะแนนเท่ากบั   2 คะแนน 
นอ้ยท่ีสุด  เกณฑก์ารให้คะแนนเท่ากบั   1 คะแนน 
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 การก าหนดเกณฑเ์ฉล่ียของระดบัความเห็น โดยใชเ้กณฑป์ระเมิน ดงัต่อไปน้ี 
 

อนัตรภาคชั้น (Interval) =    พิสัย (Range)     =    5 - 1     =         0.80 
   จ  านวนชั้น (Class)             5 
 

ดงันั้น การอภิปรายผลของการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามท่ีใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น 
(Interval scale) ผูว้ิจยัใชเ้กณฑเ์ฉล่ียวฒันธรรมองคก์ารในการอภิปรายผลดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย  4.21 - 5.00  หมายถึง ระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย  3.41 - 4.20  หมายถึง ระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.61 - 3.40  หมายถึง ระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  1.81 - 2.60  หมายถึง ระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.80  หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

1.3 วิเคราะห์ระดบัขอ้มูลแบบสอบถามเก่ียวกับการพฒันานวตักรรม จ านวน  16 ขอ้ เป็นลกัษณะ
แบบสอบถามให้คะแนนรวม (Rating scale method: Likert scale question) เน่ืองจากตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัในดา้น
บวก ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval scale) ซ่ึงมีเกณฑก์ารให้คะแนนประกอบดว้ย 

มากท่ีสุด   เกณฑก์ารให้คะแนนเท่ากบั   5 คะแนน 
มาก   เกณฑก์ารให้คะแนนเท่ากบั   4 คะแนน 
ปานกลาง  เกณฑก์ารให้คะแนนเท่ากบั   3 คะแนน 
นอ้ย   เกณฑก์ารให้คะแนนเท่ากบั   2 คะแนน 
นอ้ยท่ีสุด  เกณฑก์ารให้คะแนนเท่ากบั   1 คะแนน 

 
 การก าหนดเกณฑเ์ฉล่ียของระดบัความเห็น โดยใชเ้กณฑป์ระเมิน ดงัต่อไปน้ี 
 

อนัตรภาคชั้น (Interval) =   พิสัย (Range)     =    5 - 1    =        0.80 
  จ  านวนชั้น (Class)          5 

 
ดงันั้น การอภิปรายผลของการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามท่ีใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น 

(Interval scale) ผูว้ิจยัใชเ้กณฑเ์ฉล่ียวฒันธรรมองคก์ารในการอภิปรายผลดงัน้ี 
คะแนนเฉล่ีย  4.21 - 5.00  หมายถึง ระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย  3.41 - 4.20  หมายถึง ระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.61 - 3.40  หมายถึง ระดบัปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย  1.81 - 2.60  หมายถึง ระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.80  หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสุด 

 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1436 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) 
2.1 วิเคราะห์โดยจะใชส้ถิติทดสอบหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดว้ยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบ

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
2.2 การทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัการพฒันานวตักรรม โดยใช้การ

ทดสอบค่าที (t – test) ส าหรับตัวแปร 2 กลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F – test) ชนิดความแปรปรวนทางเดียว           
(One way ANOVA) ส าหรับตวัแปรท่ีมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป น าเสนอในรูปของตารางประกอบการบรรยาย 

 
5. ผลการวจิัย 

สถิติท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) คือจ านวน (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2) สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential 
Statistics) คือ การใช้สถิติ  t-test การวิเคราะห์แบบแปรปรวน (ANOVA) และ การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis)  ผูศึ้กษาไดน้ าเสนอผลตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั โดยน าเสนอออกเป็น 4 ส่วนคือ 
  

 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
สถานภาพสมรส ระยะเวลาท างาน อตัราเงินเดือน ต าแหน่ง/ค่างาน 
  4.1.1 เพศ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 127 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 
และเพศชาย 73 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50   
  4.1.2 อายุ พบว่ากลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ  านวน 68 คนคิดเป็นร้อย
ละ 34.00 รองลงมามีอาย ุ51-60 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 และนอ้ยท่ีสุดอาย ุ61 ปีข้ึนไป จ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.50 
  4.1.3 ระดบัการศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี/
เทียบเท่า จ  านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมาปริญญาโท จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 และน้อย
ท่ีสุด มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 
  4.1.4 สถานภาพสมรส พบว่ากลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 98 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมาสถานภาพสมรส จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 และน้อยท่ีสุด มีสถานภาพ
หมา้ย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 
  4.1.5 ระยะเวลาท างาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน ส่วนใหญ่มีระยะเวลาท างานมากกว่า 5 
ปี จ  านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 80.50 รองลงมามีระยะเวลาท างาน 4-5 ปี จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 และ
นอ้ยท่ีสุดมีระยะเวลาท างานต ่ากว่า 2 ปี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 
  4.1.6 อตัราเงินเดือน พบว่ากลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คน ส่วนใหญ่ไดรั้บเงินเดือน มากกว่า 50,000 
บาท จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 รองลงมาไดรั้บเงินเดือน 20,000 – 30,000 บาท  จ  านวน 51 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.50 และนอ้ยท่ีสุดไดรั้บเงินเดือน 30,000 – 40,000 บาท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 
  4.1.7 ต าแหน่ง/ค่างาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานพนักงาน
ปฏิบติัการ/ค่างาน 4 - 8  จ  านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 รองลงมามีต าแหน่งผูบ้ริหารระดับต้น/ค่างาน 9 - 11 
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จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 และน้อยท่ีสุดมีต าแหน่งพนักงานปฏิบติัการ/ค่างาน 1- 3 จ  านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.50 
 

 4.2 วฒันธรรมองค์กร ประกอบดว้ย มิติเน้นความส าเร็จ มิติเน้นสัจจะแห่งตน มิติเน้นให้ความส าคัญกับ
บุคลากร มิติเนน้ไมตรีสัมพนัธ์ 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอย่าง จ  าแนกตามวฒันธรรมองคก์รในภาพรวม 

วัฒนธรรมองค์กร 

ระดับความคิดเห็น Mean S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

   

มิติเน้นความส าเร็จ จ านวน - - 2 82 116 4.34 0.664 มากที่สุด 

  ร้อยละ - - 1.00 41.00 58.00   

 
จากตารางพบว่า กลุ่มตวัอย่าง 200 คน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์กรอยู่ในระดบัมาก 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 โดยมีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองค์กร ในมิติเน้นความส าเร็จ  อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.34 รองลงมา มิติเนน้ไมตรีสัมพนัธ์ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 และนอ้ยท่ีสุดคือ มิติเนน้ให้ความส าคญักบับุคลากร 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 
 
 4.3 การพฒันานวตักรรม  
ตารางที่ 2 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอย่าง จ  าแนกตามการพฒันานวตักรรม  
 

การพัฒนานวัตกรรม   
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

องคก์รมีการถ่ายทอดวสัิยทศัน์ 
พนัธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมาย 
ในระดบัต่างๆ ไดอ้ย่างดี 
(ระดบัสายงาน, ฝ่าย, บุคคล) 

จ านวน - 1 17 93 89 4.35 0.655 มากที่สุด 
ร้อยละ - 0.50 8.50 46.50 44.50    

 
จากตารางพบว่า กลุ่มตวัอย่าง 200 คน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันานวตักรรม อยู่ในระดบั

มาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 โดยเห็นว่า องคก์รมีการถ่ายทอดวิสัยทศัน์    พนัธกิจ กลยทุธ์และเป้าหมาย ในระดบัต่างๆ ได้
อย่างดี (ระดบัสายงาน, ฝ่าย, บุคคล) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 รองลงมา องค์กรมีวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
กลยทุธ์และเป้าหมายท่ีมุ่งเนน้และเอ้ือต่อการสร้างสรรคน์วตักรรม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 และนอ้ยท่ีสุดคือ องคก์รมีการ 
Rotate พนกังานระหว่างส่วนงาน เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 ตามล าดบั 
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6. การอภปิรายผล 
พนักงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีการพฒันานวตักรรมแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีระยะเวลาท างาน อตัราเงินเดือน ต าแหน่ง/ค่างานแตกต่างกนั
มีผลต่อการพฒันานวตักรรมแตกต่างกัน ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และ
สถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีผลต่อการพฒันานวตักรรมไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะพนกังานท่ีสะสมประสบการณ์
การท างานท่ีมากกว่าจะมีทศันคติหรือวิสัยทศัน์ในมุมมองท่ีกวา้งกว่า รวมถึงพนักงานท่ีมีต าแหน่งสูงจะมีแนวคิด
เก่ียวกบันวตักรรมใหม่ ๆ มากกว่าพนกังานท่ีมีต าแหน่งไม่สูง ขณะเดียวกนั การพฒันานวตักรรมไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา และสถานภาพสมรส เน่ืองจากในการพฒันานวตักรรมต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งใชท้ั้งประสบการณ์การ
ท างาน ท่ีจะเป็นตวัช่วยให้มีการพฒันานวตักรรมมากข้ึน ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือชาย หรืออายมุากหรือนอ้ย หาก
ยงัไม่มีประสบการณ์หรือต าแหน่งงานท่ีสูงจะขาดมุมมองในเร่ืองนวตักรรม 

วฒันธรรมองค์กรท่ีส่งผลให้เกิดการพฒันานวตักรรม  ผลการศึกษาพบว่าวฒันธรรมองค์กร มิติเน้นให้
ความส าคญักบับุคลากร และมิติเน้นไมตรีสัมพันธ์ ส่งผลให้เกิดการพฒันานวตักรรมของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ อาจเป็นเพราะการไดรั้บรางวลั เช่นเงินเดือน โบนัส ตามปริมาณและคุณภาพท่ีปฏิบติัได้
จริง เป็นปัจจยักระตุน้ให้เกิดก าลงัใจในการท างานมากข้ึน เม่ือพนักงานมีก าลงัใจก็จะท าให้เกิดการพฒันานวตักรรม
มากข้ึนตามล าดบั อีกทั้งการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใชใ้นการท างานจะช่วยเพ่ิมแนวคิดในการพฒันา
นวตักรรมเช่นกนั รวมถึงการให้ค าชมเชยในการท างาน การปฏิบติัท่ีดีต่อผูร่้วมงานซ่ึงเป็นปัจจยัอีกดา้นหน่ึงท่ีจะ
ส่งเสริมให้เกิดการพฒันานวตักรรมในองค์กร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แสงเดือน เสียมไหมและคณะฯ (2540) 
ศึกษา ปัจจยัวฒันธรรมองค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการปฏิบติังานในองค์การ ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดัและบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ  ากดั พบว่า วฒันธรรมองค์กรจะช่วยสนับสนุน
และมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลในการท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและสร้างความอยู่รอดให้แก่
องคก์ร  

 
7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 
กรณีปัจจยัส่วนบุคคล จากผลการศึกษา พบว่าระยะเวลา อตัราเงินเดือน และต าแหน่ง/ค่างาน ส่งผลให้เกิด

การพฒันานวตักรรมของธนาคารสงเคราะห์ได้ ซ่ึงหากพิจารณาโดยละเอียดจะเห็นว่าค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
ระยะเวลาการท างานต ่ากว่า 2ปี มีอตัราเงินเดือนระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท และมีต าแหน่ง/ค่างาน อยูร่ะดบัพนักงาน
สัญญาจา้ง/ลูกจา้งธนาคาร จะเป็นกลุ่มท่ีมีผลต่อการพฒันานวตักรรมของธนาคารสูงท่ีสุด ซ่ึงจะเห็นไดว้่าเป็นกลุ่มเด็กรุ่น
ใหม่ หรือเข้ามาท างานใหม่ ยงัไม่มีกรอบความคิดหรือประสบการณ์ในการท างานชัดเจน และยงัไม่ถูกกลืนเขา้กบั
วฒันธรรมองคเ์ดิม ดงันั้นผูบ้ริหารของธนาคารควรให้ความส าคญัต่อพนกังาน/ลูกจา้งกลุ่มน้ีมากข้ึน และผลกัดนัศกัยภาพ
ท่ีมีในตวัพนักงาน/ลูกจา้งกลุ่มน้ี โดยสนับสนุนบทบาทหรือโอกาส เช่นทุนการศึกษา ความกา้วหน้าในอาชีพ สวสัดิการ 
ค่าตอบแทนพิเศษ เพ่ิมพ้ืนท่ีแสดงความสามารถต่าง  ๆหรือการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ 

และปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์กร จากผลการศึกษาส่วนของปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์กร พบว่ามิติเน้นให้
ความส าคญักบับุคลากร และมิติเนน้ไมตรีสัมพนัธ์ ส่งผลให้เกิดการพฒันานวตักรรมของธนาคารฯ ได ้ ซ่ึงหากพิจารณา
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โดยละเอียดจะเห็นว่ามีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือความคิดเห็นในประเด็นการไดรั้บการช่ืนชมจากผูบ้งัคบับญัชา และการเขา้
ร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมขององคก์รเป็นประจ า ตามล าดบั 

 
ขอ้เสนอแนะ 
1. มิติเน้นให้ความส าคญักบับุคลากร ความคิดเห็นประเด็นการไดรั้บการช่ืนชมจากผูบ้งัคับบญัชา เม่ือมี

ผลงานท่ีน่าช่ืนชมอยูเ่สมอ ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ดงันั้นจึงควรให้มีระบบการประเมินผลการท างานในแต่ละปี โดยอาจมี
รางวลัหรือค ากล่าวช่ืนชมจากผูบ้งัคบับญัชาในแต่ละระดบั เพ่ือแสดงความยนิดีกบัผูป้ฏิบติังานท่ีประสบความส าเร็จ 
เพ่ือให้พนักงานไดรั้บขวญัก าลงัใจท่ีดีข้ึนและสร้างความน่าเช่ือถือในการท างาน ซ่ึงจะเป็นแรงกระตุน้ให้เกิดการ
ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 2. มิติเน้นไมตรีสัมพนัธ์ ความคิดเห็นประเด็นการเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมขององค์กรเป็นประจ า เช่น 
CSR บริจาคเงิน ร่วมกิจกรรมต่างๆ ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงควรให้ความส าคญักบัการตอบแทนสังคมใน
รูปแบบกิจกรรมท่ีพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมให้มากข้ึนและควรจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเป็นการช่วยเหลือสังคม
ดา้นต่างๆ เช่น การบริจาคเคร่ืองมือแพทยต์ามสถานพยาบาล การให้ทุนการศึกษาแก่นกัเรียนท่ีขาดทุนทรัพย ์เป็นตน้ 
 3. ธนาคารควรมีทิศทางหรือนโยบาย โดยแบ่งกลุ่มพนกังานให้ชดัเจน เพ่ือง่ายต่อการด าเนินการ เช่น 
  3.1) กลุ่มผูน้ านวตักรรม 
  ผูบ้ริหารควรจะให้ความส าคญัเพ่ิมข้ึน และผลกัดนัศกัยภาพท่ีมีในตวัของพนักงานกลุ่มน้ีให้โดด
เด่นชดัเจนข้ึนมา เช่นการมอบโอกาสทางการศึกษา การสนับสนุนบทบาทความกา้วหน้าในอาชีพหรือการเพ่ิมเวที
หรือช่องทาง การสร้างนวตักรรม ความคิดสร้างสรรคห์รือการรับรู้ใหม่ ๆ ผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเขา้ใจง่ายและ
เหมาะสมต่อพนกังานกลุ่มน้ี 
  3.2 กลุ่มผูต้ามนวตักรรม 
  ผูบ้ริหารควรก าหนดเพ่ิม KPI หรือนโยบายการประเมินผลงานของพนักงานกลุ่มน้ีให้สอดคลอ้ง
และสนบัสนุน ต่อการปรับปรุงกระบวนการท างาน ความคิดสร้างสรรค ์หรือการจดัเก็บองคค์วามรู้ (KM) ผา่นระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสะดวกและง่ายข้ึน 
  3.3 กลุ่มผูส้นบัสนุน 
  พนักงานกลุ่มน้ี เป็นผูบ้ริหารระดับสูง   ควรเป็นผู ้Motivate ผูใ้ต้บงัคับบญัชา หรือสนับสนุน      
ให้เกิดบริบทแห่งการเรียนรู้ร่วมกนั การแกไ้ขปัญหาระหว่าง ส่วนงาน ฝ่ายงาน ท่ีมีอุปสรรคในการเจรจาต่อรอง ผา่น
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสะดวกและง่ายข้ึน 
 
กติตกิรรมประกาศ  

การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความเมตตากรุณาจากอาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัหอการคา้
ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลาอนัมีค่าให้ค  าปรึกษา และถ่ายทอดความรู้ดา้นงานวิจยั พร้อมการช้ีแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์
ตั้งแต่เร่ิมตน้จนการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีลุล่วง และขอขอบพระคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผูบ้งัคบับญัชาทุกท่าน ท่ี
มอบโอกาสและสนบัสนุนการศึกษาดงักล่าวน้ี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง   ณ โอกาสน้ี 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีและส่วนประสมทางการตลาด 4C มีผลต่อความพึง

พอใจในการใชง้าน GHB Reward (e-Loyalty) ของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประชากรท่ีศึกษาคือลูกคา้สินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ย
วิธีการสุ่มแบบสะดวก จ านวน 200 ตวัอยา่ง สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานไดแ้ก่ การวิเคราะห์การถดถอย (Regression 
Analysis) ท่ีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยแีละปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C ท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใชร้ะบบ GHB Reward (e-Loyalty) ของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

การศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ช าระหน้ีเงินกูผ้า่น Mobile Application (GHB All) ไม่เคยใช้
งาน GHB Reward และรู้จกั GHB Reward ผ่านเว็บไซต์ธนาคาร และจากการวิเคราะห์ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี
ภาพรวมส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชง้าน GHB Reward ทั้ง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์และ ดา้นการ
รับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชง้าน GHB 
Reward ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุนผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการซ้ือและดา้น
การส่ือสาร 
ค าส าคญั:  การยอมรับเทคโนโลย,ี ส่วนประสมทางการตลาด, ความพึงพอใจ 

 

ABSTRACT 
 This conceptual study aims to determine the impact of technology adoption and Marketing Mix on customer 
satisfaction; case study; GHB Reward (e-Loyalty) services by Government Housing Bank. Customer survey 
technique was used for data gathering through a quantitative study of randomized 200 customers. In the present study, 
mean and standard deviation was applied for the descriptive statistics, as well as, regression analysis at the 
significance level of 0.05 was used for inferential statistics. 
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The purpose of this study to determine the impact of technology adoption and Marketing Mix on customer 
satisfaction; case study; GHB Reward (e-Loyalty) services by Government Housing Bank. 

Most of these representative samples make loan payment via GHB’s mobile application (GHB All), have 
not applied for GHB Reward services and addressed GHB Reward information through corporate website. 
The findings reveal that technology adoption increases customer preferences by perceived ease of use and perceived 
usefulness factors. Moreover, the study indicates that marketing mix has impacted significantly on customer 
satisfaction for their four points of view which are meeting their needs, affordable price, convenient and creating a 
meaningful relationship toward good communication. 
Keywords: Technology adoption, Marketing mix, satisfaction  
 
1. บทน า 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (Government Housing Bank) เป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ มีฐานะเป็น
รัฐวิสาหกิจ เร่ิมด าเนินการเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2496 โดยมีวิสัยทศัน์ คือ ธนาคารท่ีดีท่ีสุด ส าหรับการมีบา้น 
(The Best Housing Solution Bank) และพนัธกิจของธนาคาร คือ ท าให้คนไทยมีบา้น  ธนาคารอาคารสงเคราะห์เตรียม
ปรับโครงสร้างองค์กรสู่ Digital Banking โดยจดัท าโครงการ Payment Gateway หรือ การพฒันาช่องทางช าระเงินกู ้
ซ่ึงเป็นนโยบายยกระดบัการให้บริการตามแผน Transformation to Digital Services โดยการสร้างนวตักรรมผลิตภณัฑ์
ทางการเงิน และช่องทางการให้บริการดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่เป็นตวัขบัเคล่ือน เพ่ือให้ลูกคา้สามารถท าธุรกรรม
การเงินแบบดิจิทลัท่ีเขา้ถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั ในทุกท่ีทุกเวลาท่ีตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องลูกคา้ในยคุ 
4.0 เพ่ือแกปั้ญหาลูกคา้ไม่สะดวกในการช าระเงินกู ้รอคิวนาน โดยเฉพาะในช่วง 3 วนัสุดทา้ยก่อนส้ินเดือน ซ่ึงมีลูกคา้
มาช าระเงินกูก้บัธนาคารประมาณ 1.6 ลา้นบญัชี ในจ านวนน้ีเป็นการช าระเงินกูผ้า่นสาขาของธนาคาร 8 แสนรายการ, 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส 4.5 แสนรายการ และมาช าระหน้ีท่ีส านกังานใหญ่อีก 3 แสนรายการ  โดยในปี 2560 ธนาคารไดน้ า
เคร่ืองช าระหน้ีเงินกูอิ้เล็กทรอนิกส์ หรือ LRM ให้ลูกคา้ท่ีจะช าระเงินกูด้ว้ยเงินสด (Cash Payment) มาเร่ิมให้บริการ
อย่างเต็มรูปแบบเป็นคร้ังแรก และในปี 2561 ให้บริการเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด: QR Non Cash Payment ซ่ึงลูกคา้
สามารถช าระหน้ีเงินกู ้โดยใช ้Mobile Application ของธนาคารต่างๆ มาสแกน QR Code ท่ีเคร่ืองช าระเงินกูไ้ร้เงินสด 
รวมทั้งธนาคารไดจ้ดัท า Mobile Application: GHB ALL แอปพลิเคชนัท่ีรวมทุกบริการของธนาคารไวใ้นมือลูกคา้ ซ่ึง
แอปพลิเคชนัถูกออกแบบมาจากขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้น ามาจดัท าเป็นฟังก์ชนัการใชง้านท่ีจ าเป็น เพ่ืออ านวย
ความสะดวกลูกคา้ไดอ้ย่างครบวงจร อาทิ ช าระเงินกู ้โอนเงิน ดูใบเสร็จค่าบา้น และจองคิวใชบ้ริการท่ีสาขา เป็นตน้          
ระบบ GHB Reward (e-Loyalty) เป็นระบบสะสมคะแนนของลูกคา้สินเช่ือท่ีช าระหน้ีเงินกูผ้่านช่องทางดิจิทลัต่าง ๆ   
เช่น เคร่ือง LRM, QR Non Cash Payment และ GHB All หรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอ่ืน ๆ  คะแนนสะสมเหล่าน้ี
สามารถใชเ้ป็นสิทธ์ิในการร่วมลุน้ของรางวลัและแลกของขวญัอ่ืน ๆ  ของธนาคาร ซ่ึงเป็นการช่วยกระตุน้ให้ลูกคา้
สินเช่ือหันมาท าธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทลัมากข้ึน เพ่ือลดปริมาณการท าธุรกรรมหน้าเคาน์เตอร์ อีกทั้งยงัส่งเสริม
วินัยในการช าระเงิน เพ่ือลดปัญหาหน้ีคา้งช าระ ตลอดจนเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้จากสิทธิพิเศษท่ี
ไดรั้บ อนัจะน าไปสู่การเกิดความภกัดี และผูกพนักบัธนาคารและท่ีส าคญัลูกคา้ท่ีภกัดีนั้นจะมีการใชผ้ลิตภณัฑห์รือ
บริการของธนาคารเพ่ิมข้ึน หรือบอกต่อไปยงัผูอ่ื้นให้มาใชผ้ลิตภณัฑ์หรือบริการของธนาคาร ซ่ึงจะส่งผลให้รายได้
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และผลก าไรในอนาคตของธนาคารเพ่ิมข้ึนได ้ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใชง้านระบบGHB Reward (e-Loyalty) เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพและตรงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้    

ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM: Technology Acceptance Model)(Davis, 1989; Davis, Bagozzi, & 
Warshaw, 1989) พฒันามาจากทฤษฏีการตอบสนองอย่างมีเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) เพ่ือท าการวดั
ความเข้าใจของผูบ้ริโภคในเร่ืองของการรับรู้ในระบบข้อมูลท่ีมีการคิดค้นข้ึนใหม่ซ่ึงมีงานวิจัยน าไปใช้กนัอย่าง
แพร่หลายและมีปัจจัยใหม่ๆท่ีถูกคิดข้ึนเพ่ือเพ่ิมความเหมาะสมในการน าไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยแต่ละช้ิน 
แบบจ าลองการยอมรับในเทคโนโลยนีั้นประกอบไปดว้ยตวัแปรตน้ 2 ตวัแปร ไดแ้ก่  

1. การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (Perceive Usefulness: PU) หมายถึงทศันคติความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อการ
ใชเ้ทคโนโลยีหรือระบบใดระบบหน่ึงเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการท างานของบุคคลนั้ น เป็นความเช่ือหรือมุมมองในการ
วิเคราะห์และตระหนกัถึงคุณค่าหรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากเทคโนโลยหีากคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีตรง
กบัความตอ้งการของบุคคลจะน าไปสู่การยอมรับและใชเ้ทคโนโลยนีั้นต่อไป 

2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceive Ease of Use) หมายถึงทศันคติความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อ
ขั้นตอนวิธีการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเขา้ใจง่าย สามารถศึกษาวิธีการใชง้านไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขา
เฉพาะดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน  

 
 

รูปท่ี 1. แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี(TAM: Technology Acceptance Model) 
       

ส่วนประสมทางการตลาด 4C ของ Robert F. Lauterborn ศาสตราจารยข์องการโฆษณาท่ีมหาวิทยาลยันอร์ท
แคโรไลนา เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเกิดจากการเปล่ียนมุมมองของส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix 4P 
จากเดิมท่ี 4P จะเป็นมุมมองของฝ่ังผูผ้ลิตสินคา้ว่าท าอยา่งไรให้ลูกคา้พอใจในสินคา้ ในขณะท่ีกลยุทธ์ 4C จะเปล่ียน
จากมุมมองของผูผ้ลิตมาเป็นมุมมองจากฝ่ังผูบ้ริโภคแทนว่าผูบ้ริโภคตอ้งการส่ิงใด ซ่ึงจะท าให้สามารถตอบโจทย์
ผูบ้ริโภคไดต้รงมากข้ึน โดยกลยทุธ์ 4C ประกอบดว้ย 

1. ความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Customer Wants and Needs) การน าสินคา้มาเสนอขายตอ้งค านึงถึงความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคก่อนเป็นอนัดบัแรก ว่าลูกคา้ตอ้งการส่ิงใดและอยา่งไร  

2. ตน้ทุนของผูบ้ริโภค (Cost to Satisfy) การตั้งราคาของสินคา้ตอ้งพิจารณาถึงตน้ทุนของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งจ่าย
เพ่ือท่ีจะให้ไดสิ้นคา้หรือบริการมา ซ่ึงตอ้งค านวณถึงค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งจ่ายออกไปก่อนท่ีจะจ่ายเงินซ้ือ
สินคา้ ไม่ว่าจะเป็นค่าใชจ่้ายในเร่ืองการเดินทาง ค่าจอดรถ ค่าเสียเวลา เป็นตน้ 
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3. ความสะดวกในการซ้ือ (Convenience to Buy) ช่องทางการจดัจ าหน่ายสมยัใหม่นั้น ตอ้งค านึงว่าจะเพ่ิม
ความสะดวกในการซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างไร เพราะในขณะน้ีผูบ้ริโภคเป็นผูต้ดัสินใจว่าจะซ้ือท่ี
ไหน เท่าไรและเวลาใด มากกว่าการซ้ือตามช่องทางท่ีถูกก าหนดข้ึนจากผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่าย 

4. การส่ือสาร (Communication) การส่ือสารตอ้งมองว่าทั้งส่ือและสารใดท่ีผูบ้ริโภคจะรับฟัง การตลาดทุก
วนัน้ีไม่ใช่ว่าผูบ้ริโภคจะยอมรับฟังในส่ิงท่ีผูผ้ลิตตอ้งการจะน าเสนอเช่นเดิม แต่ผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะฟังและไม่ฟัง เลือก
ท่ีจะเช่ือและไม่เช่ือ ดงันั้นการส่งเสริมการตลาดจึงควรหันมาให้ความส าคญัในการสร้างเร่ืองราวสร้างความไวเ้น้ือเช่ือ
ใจผา่นส่ือท่ีผูบ้ริโภครับฟังมากกว่า 

 
กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) 

 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ระบบ GHB Reward  
(e-loyalty) ของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ระบบ GHB Reward     
(e-loyalty) ของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 
3. การด าเนินการวจิัย 

การวิจยัน้ีมีประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ ลูกคา้สินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยก าหนดกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 200 คน มีตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา จ าแนกได ้2 ตวัแปร คือ ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่ การยอมรับเทคโนโลยี
ตามแนวคิดทฤษฎีของ TAM Model, Davis 1989 ประกอบไปดว้ย 1. การรับรู้ถึงประโยชน์  2. ความง่ายในการใชง้าน 
และส่วนประสมทางการตลาด 4C ประกอบไปดว้ย 1. ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 2. ตน้ทุนของผูบ้ริโภค 3. ความ
สะดวกในการซ้ือ 4. การส่ือสาร ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในการใชง้านระบบ GHB Reward (e-Loyalty) โดย
ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บผลการวิจยั โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวบขอ้มูล ดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยัมีขั้นตอนเลือกกลุ่มตวัอยา่งการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถาม
ให้กบัลูกคา้สินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์จ านวน 200 คน 
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2. ผูว้ิจยัไดช้ี้แจงถึงวตัถุประสงค์ของการท าการวิจยั รวมถึงหลกัเกณฑ์ในการตอบแบบสอบถามเพ่ือให้
ลูกคา้มีความเขา้ใจในขอ้ค าถาม 

3. น าแบบทดสอบท่ีไดม้าท าการตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  
1. ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา โดยวิธีการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2. ขอ้มูลเชิงอนุมาน โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

 
4. ผลการวจิัย 

จากผลการวิจยักลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 ตัวอย่าง ได้รับการตอบกลบัจ านวน 175 ตัวอย่าง พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี 25,001 – 35,000 บาท โดยช าระหน้ีเงินกูผ้า่น Mobile Application (GHB All) ไม่
เคยใช้งาน GHB Reward และรู้จัก  GHB Reward ผ่านเว็บไซต์ธนาคาร ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในดา้นความง่ายในการใช้งานในระดับเห็นดว้ยอย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 ) 
รองลงมาดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C ผูต้อบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภคซ้ือในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13) รองลงมามี
ความคิดเห็นดา้นความสะดวกในการซ้ือในระดับเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07) รองลงมามีความคิดเห็นดา้นการ
ส่ือสารในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06) รองลงมามีความคิดเห็นดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภคในระดบัเห็น
ดว้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74) ตามล าดบั ส่วนความพึงพอใจในการใชง้าน GHB Reward (e-Loyalty) ผูต้อบแบบสอบถาม
มีระดบัความความพึงพอใจในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04) 

การวิเคราะห์ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชง้าน GHB Reward (e-Loyalty) 
ของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)  

   
ตารางท่ี 1  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชง้าน GHB Reward 

ตวัแปรอสิระ B Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 1.233  4.558 .000 
การรับรู้ถึงประโยชน์ .398 .405 5.371 .000 
การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน .269 .288 .288 .000 

R2 = .390, Adjust R2 = .383, F = 54.932, P-value < 0.05 
   

ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยดีา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงต ่ากว่าระดบันยัส าคญั 
0.05 แสดงว่า ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึงประโยชน์มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน GHB 
Reward (e-Loyalty) เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า มีค่าเท่ากบั .405 
หมายความว่าปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยดีา้นการรับรู้ถึงประโยชน์เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกกบัความพึงพอใจใน
การใชง้าน GHB Reward (e-Loyalty)  
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ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยดีา้นความง่ายในการใชง้าน พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงต ่ากว่าระดบันยัส าคญั 
0.05 แสดงว่า ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีดา้นความง่ายในการใช้งานมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน GHB 
Reward (e-Loyalty) เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า มีค่าเท่ากบั .288 
หมายความว่าปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยดีา้นความง่ายในการใชง้านเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกกบัความพึงพอใจ
ในการใชง้าน GHB Reward (e-Loyalty)  
 
ตารางท่ี 2  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชง้าน GHB Reward 

ตวัแปรอสิระ B Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) .449  2.514 .013 
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค .155 .200 3.742 .000 
ตน้ทุนของผูบ้ริโภค .203 .215 2.879 .004 
ความสะดวกในการซ้ือ .293 .314 3.649 .000 
การส่ือสาร .242 .243 3.912 .000 

R2 = .719, Adjust R2 = .712, F = 108.669, P-value < 0.0 
        

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงต ่ากว่า
ระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค มีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้งาน GHB Reward (e-Loyalty) เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน 
(Beta) พบว่า มีค่าเท่ากบั .200 หมายความว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็น
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกกบัความพึงพอใจในการใชง้าน GHB Reward (e-Loyalty) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั .004 ซ่ึงต ่ากว่าระดับ
นยัส าคญั 0.05 แสดงว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
งาน GHB Reward (e-Loyalty) เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า มีค่า
เท่ากบั .215 หมายความว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวก
กบัความพึงพอใจในการใชง้าน GHB Reward (e-Loyalty)  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C ดา้นความสะดวกในการซ้ือ พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงต ่ากว่าระดบั
นยัส าคญั 0.05 แสดงว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C ดา้นความสะดวกในการซ้ือ มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใชง้าน GHB Reward (e-Loyalty) เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า มีค่า
เท่ากบั .314 หมายความว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C ดา้นความสะดวกในการซ้ือเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิง
บวกกบัความพึงพอใจในการใชง้าน GHB Reward (e-Loyalty)    

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C ดา้นการส่ือสาร พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงต ่ากว่าระดบันัยส าคญั 
0.05 แสดงว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C ดา้นการส่ือสาร มีผลต่อความพึงพอใจในการใชง้าน GHB Reward 
(e-Loyalty) เ ม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า มีค่าเท่ากับ .243 
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หมายความว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C ดา้นการส่ือสารเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกกบัความพึงพอใจใน
การใชง้าน GHB Reward (e-Loyalty)  
 
5. การอภปิรายผล 

จากผลการศึกษาปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยแีละส่วนประสมทางการตลาด 4C มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้งาน GHB Reward (e-Loyalty) ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ น ามาสรุปกับแนวคิดทฤษฎี และ
วิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ดว้ยกนั สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  

1.  ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยดีา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) และดา้นการรับรู้ถึงความ
ง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) มีผลต่อความพึงพอใจในการใชง้าน GHB Reward (e-Loyalty) ของลูกคา้
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้งน้ี เน่ืองจากลูกคา้เห็นว่า GHB Reward มีประโยชน์ มีการใชง้านง่ายโดยไม่ตอ้งมีความรู้
ดา้นเทคโนโลยแีละสามารถเขา้ถึงเวบ็ไซตไ์ดทุ้กท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอคัรเดช ป่ินสุข (2557) ศึกษาเร่ืองการ
ยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ผา่นระบบแอพพลิเคชัน่ของผูใ้ชบ้ริการใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่า ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อความพึงพอใจในการของตัว๋ภาพยนตร์
ออนไลน์ และสอดคลอ้งกบังานวิจัยของณัฐชยา รักประกอบกิจ (2558) ศึกษาเร่ืองคุณภาพของเว็บไซต์และการ
ยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสมคัรงานออนไลน์  (E-job) ของผูใ้ช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่าการยอมรับเทคโนโลยี ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
สมคัรงานออนไลน์ (E-job) ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ การยอมรับเทคโนโลยี 
ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน 

2.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C ด้านความต้องการของผูบ้ริโภค ด้านต้นทุนผูบ้ริโภค ด้านความ
สะดวกในการซ้ือและด้านการส่ือสาร มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน GHB Reward (e-Loyalty) ของลูกค้า
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้งน้ี เน่ืองจากลูกคา้เห็นว่าของรางวลัมีคุณภาพท่ีเหมาะสม ขั้นตอนการแลกของรางวลัมี
ความสะดวกและส่ือประชาสัมพนัธ์มีความเหมาะสม น่าดึงดูด ทนัสมยัและเขา้ถึงง่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฤดี
รัตน์ สิทธิบริบูรณ์ (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการและภาพลกัษณ์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของลูกคา้ของร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท ซ่ึงพบว่า หากภายในร้านมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงและ
พฒันากระบวนการให้บริการเสมอ วตัถุดิบท่ีใชมี้คุณภาพ และราคาอาหารมีความเหมาะสม จะส่งผลให้ลูกคา้เกิด
ความพึงพอใจต่อร้าน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศกัดิพฒัน์ วงศไ์กรศรี (2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 4’Cs ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  4’Fs ปัจจัยการโฆษณาทางสังคมออนไลน์  และปัจจัยกิจกรรม
การตลาดท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการสนามฟุตบอลหญา้เทียมของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแบบ 4’Cs ดา้นความสะดวกในการซ้ือ และดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ส่งผลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการสนามฟุตบอลหญา้เทียมของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัในคร้ังน้ี แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน GHB Reward (e-Loyalty) ของลูกคา้สินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้ง 2 
ปัจจยั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงขอเสนอขอ้เสนอแนะแยกตามแต่ละปัจจยั ดงัน้ี 

ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ีส่งผลในแง่บวกกบัความพึงพอใจในการใชง้าน GHB Reward (e-Loyalty) ของ
ลูกค้าสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) แสดงว่า ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ีทั้ง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์และดา้นความ
ง่ายในการใชง้าน มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจ ดงันั้น เพ่ือท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด จึงควรมุ่งเนน้
พฒันาในแต่ละดา้นโดยเรียงตามล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (β) ดงัน้ี 

1.  ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกบัเมนูแลกรับของ/ลุน้
รางวลัว่ามีประโยชน์อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ดงันั้น จึงควรสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ให้ลูกคา้ไดท้ราบ 

2.  ดา้นความง่ายในการใชง้าน โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการเขา้ถึงเวบ็ไซตไ์ดทุ้ก
ท่ีอยู่ในระดับเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ดงันั้น จึงควรพฒันาให้เว็บไซต์มีการรองรับการใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ และมีความ
สะดวกในการเขา้ใชง้าน ไม่ยุง่ยาก 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C  ส่งผลในแง่บวกกับความพึงพอใจในการใช้งาน GHB Reward (e-
Loyalty) ของลูกคา้สินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C  ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านต้นทุนของ
ผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการซ้ือ ดา้นความสะดวกในการซ้ือและดา้นการส่ือสาร มีความสัมพนัธ์ต่อความพึง
พอใจ ดงันั้น เพ่ือท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด จึงควรมุ่งเน้นพฒันาในแต่ละด้านโดยเรียงล าดับตามค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอย (β) ดงัน้ี 

1. ดา้นความสะดวกในการซ้ือ โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการท่ีสามารถดูรายการ
ของรางวลัไดง่้ายอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ดงันั้น รูปแบบของเวบ็ไซตท่ี์แสดงรายการของรางวลัควรเขา้ถึงง่ายภายในไม่ก่ี
ขั้นตอนเพ่ือให้ผูใ้ชง้านสามารถดูรายการของรางวลัไดโ้ดยง่าย และเม่ือของรางวลัท่ีผูใ้ชง้านมีความสนใจมีจ านวน
คะแนนแลกท่ีเพียงพอควรแสดงให้เห็นในล าดบัแรก ๆ 

2. ดา้นการส่ือสาร โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการท่ีเว็บไซต์มีการบอกรายละเอียด
การแลกของรางวลัชดัเจนและรูปแบบการประชาสัมพนัธ์มีความทนัสมยัและเขา้ถึงง่ายอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ดงันั้น จึง
ควรพฒันารูปแบบการประชาสัมพนัธ์ให้ทนัสมยัอยูเ่สมอและควรช้ีแจงรายละเอียดการแลกของรางวลัต่างๆให้ลูกคา้
เขา้ใจง่าย 

3. ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัจ านวนคะแนนท่ีใชใ้นการ
ลุน้ของรางวลั (ลุน้รับทอง) มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ดงันั้น จ  านวนคะแนนท่ีใชใ้นการลุน้ของรางวลั (ลุน้
รับทอง) ในแต่ละคร้ังควรมีความเหมาะสม ไม่ใชค้ะแนนท่ีมากเกินไป 

4. ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัของรางวลัมีคุณภาพ
ท่ีเหมาะสมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ดงันั้น ของรางวลัต่าง ๆ ท่ีแสดงอยูบ่นเวบ็ไซตค์วรมีคุณภาพท่ีเหมาะสม 
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ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
1.  ควรขยายพ้ืนท่ีในการท าการวิจยัเพ่ือให้ไดก้ลุ่มเป้าหมายท่ีกวา้งข้ึน เช่น ลูกคา้สินเช่ือท่ีอยูต่่างจงัหวดั 
2.  ควรศึกษาถึงปัญหาและความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ โดยการวิจยัเชิงคุณภาพ เพราะสามารถรับฟังและ

วิเคราะห์ความตอ้งการไดโ้ดยตรงและสามารถน าผลไปพฒันาปรับปรุงให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน 
3.  ควรศึกษาถึงปัจจยัของตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชง้าน  GHB Reward เช่น ทศันคติ

การใชง้าน ภาพลกัษณ์การบริการ หรือแรงจูงใจ เป็นตน้เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจในการใชง้าน GHB Reward ให้
มากข้ึน 
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บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ. 

อคัรเดช ป่ินสุข. 2557.  “การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสม
การตลาดในมุมมองของลูกคา้ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจอง ตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์
ผา่นระบบแอพพลิเคชัน่ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดั กรุงเทพมหานคร.”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  
ภาควิชาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ แม็คโคร สาขาคลองหลวง 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ี และปัจจยัคุณภาพการ

ให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแมค็โคร สาขาคลองหลวง โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูท่ี้เคยมาใชบ้ริการแม็ค
โคร สาขาคลองหลวง ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนโดยใชสู้ตรไม่ทราบจ านวนประชากรจึงไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 
จ  านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานไดแ้ก่ t-Test, One Way Anova (F-test)  และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุ  

ผลการวิจยัพบว่า (1) ปัจจยัส่วนบุคคล อนัไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแมค็โคร สาขาคลองหลวงต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 (2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ อันได้แก่ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล และด้าน
กระบวนการส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแม็คโคร สาขาคลองหลวง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบว่า
ดา้นท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ และน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นบุคคล และมีอ านาจการพยากรณ์ร้อยละ 66.20  
(3) ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ อนัไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรม ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง ดา้นการให้ความ
มัน่ใจ และดา้นการดูแลเอาใจใส่ กนั ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแม็คโคร สาขาคลองหลวง อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 พบว่าดา้นท่ีมีอิทธพลมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรม และนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการให้ความ
มัน่ใจ และมีอ านาจ ในการพยากรณ์ร้อยละ 72.6 
ค าส าคญั:  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ, ความพึงพอใจ, ผูใ้ชบ้ริการ 
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ABSTRACT 
 This Independent study is objective to study demography factors ,service marketing mix factors ,service quality 
factors that affect the Customer satisfaction of Makro Klongluang Branch. The sample population consisted 400 customers were 
drawn from infinite population by Cochran's, Therefore, a group sampling of 400 people was implemented. A survey was 
used to collect information. To analyze the data, the method of descriptive statistics, which included frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and the method of inferential statistics, which was composed of T-test, One 
Way Anova (F-test) and multiple regression analysis, were conducted. The study found that the majority of the 
respondents of (1)  The demography factors including age, education, status, occupation and personal income that affect the 
Customer satisfaction of Makro Klongluang Branch, a statistical significance at level 0.05. (2) The service marketing mix factors 
are price ,promotion ,people and process that affect the Customer satisfaction of  Makro Klongluang Branch a statistical 
significance at level 0.05. Process is the highest level that affect to customer satisfaction and the lowest level is People. They 
had predictive power of 66.20 % . (3)The service quality factors are Tangibles, Reliability, Responsiveness ,Assurance and 
Empathy affect the Customer satisfaction of  Makro Klongluang Branch a statistical significance at level 0.05. The highest 
level that affect to customer satisfaction is Tangibles and the lowest level is Assurance. They had predictive power of 72.60 
%.  
Keywords: SERVICE MARKETING MIX, SERVICE QUALITY, SATISFACTION, CUSTOMER 
 

1. บทน า 
ธุรกิจคา้ส่งและคา้ปลีกถือเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีมีความส าคญัต่อครัวเรือน เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีจ  าหน่ายสินคา้

อาหารและของใช้ในชีวิตประจ าวนัให้กบัผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย ซ่ึงมีหลากหลายประเภทในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น
ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก หรือร้านโชห่วยท่ีเน้นขายสินค้าในชีวิตประจ าว ัน ไปถึงร้านค้าปลีกขนาดใหญ่หรือ
ห้างสรรพสินคา้ ท่ีขายสินคา้ครบทุกประเภทและจดัแบ่งหมวดหมู่ของสินคา้อย่างชดัเจน อยา่งไรก็ตาม ในช่วงท่ีผ่านมา 
ผูป้ระกอบการธุรกิจภาคการคา้ โดยเฉพาะกลุ่มทอ้งถ่ินก าลังเผชิญปัญหากับความทา้ทายคร้ังส าคญักับการประกอบ
ธุรกิจเน่ืองจากเหตุผล 4 ประการ คือ ก าลงัซ้ือครัวเรือนท่ีลดลง การเขา้มาของธุรกิจจากส่วนกลาง การเขา้มามีบทบาท
ของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-commerce) และล่าสุดคือการปรับเพ่ิมค่าแรงขั้นต ่ า ราคาสินค้าเกษตรท่ีลดลงอย่าง
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ต่อเน่ือง และยงัคงอยู่ในระดบัต ่า ท  าให้ภาพรวมรายไดเ้กษตรกรลดลง และกระทบการใชจ่้ายโดยรวม โดยพบว่าลูกคา้
กลุ่มเกษตรกรมีการระมดัระวงัการใชจ่้ายมากข้ึนสะทอ้นจากยอดการใชจ่้ายต่อใบเสร็จลดลงรวมทั้งมีการปรับลดขนาด
และปริมาณการซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง แต่จะมาซ้ือบ่อยข้ึน ซ่ึงต่างจากเดิมท่ีนิยมซ้ือสินคา้ขนาดใหญ่ซ่ึงมีราคาต่อหน่วยต ่า
กว่า สะทอ้นให้เห็นก าลงัซ้ือท่ีลดลง และการแข่งขนัท่ีเพ่ิมข้ึนของธุรกิจจากส่วนกลางท่ีกระจายเขา้สู่ทอ้งถ่ินเพ่ิมมากข้ึน 
จะเห็นไดจ้ากขอ้มูลจ านวนสาขาของ เทสโก ้โลตสั, แมค็โคร, เซเว่น ในประเทศไทยท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้มี
การแบ่งสัดส่วนลูกคา้ในพ้ืนท่ีท่ีมีอยู่เท่าเดิม เพ่ิมมากข้ึน และกระทบต่อรายได้รวมของร้านคา้ (วชรวิช รามอินทรา, 
2561)  

อีกทั้งการขยายสาขาของผูป้ระกอบการคา้ปลีก ท าให้ผูซ้ื้อมีทางเลือกมากข้ึน ส่วนช่องทางการจดัจ าหน่ายนั้น
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นตน้มา ร้านสะดวกซ้ือยงัคงขยายส่วนแบ่งการตลาดอยา่งต่อเน่ืองเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 ต่อปี หาก
ยงัคงรักษาอตัราการขยายตวัในระดบัน้ี คาดการณ์ในปีว่า พ.ศ. 2562 ร้านสะดวกซ้ือจะกลายเป็นช่องทางอนัดบั 1 แบบ
โมเดิร์นเทรดส าหรับตลาดสินคา้อุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนอย่างแน่นอน ส่วนช่องทางไฮเปอร์มาร์เก็ตยงัคงรักษา
ส่วนแบ่งช่องทางการตลาดอยา่งคงท่ี ขณะท่ีช่องทางโชห่วยยงัจะเป็นช่องทางอนัดบั 1 ในภาคตลาดรวมต่อเน่ืองไปอีก 10 
ปี ดา้นอี-คอมเมิร์ซเป็นช่องทางท่ีมีอตัราการเติบโตแบบกา้วกระโดด สรุปภาพรวมผูบ้ริโภคชาวไทยในปัจจุบนัยงัคง
ระมดัระวงัการจบัจ่ายและการใชเ้งิน ไม่ว่าจะเป็นคนเมืองหรือแมแ้ต่ต่างจงัหวดัแถบชนบทก็ตาม โดยภาพลกัษณ์ของแบ
รนด ์การรับรู้ดา้นคุณประโยชน์ ตลอดจนนวตักรรมใหม่ จะเป็นปัจจยัหลกัต่อการพิจารณาตดัสินใจซ้ือ (ประชาชาติธุกิจ 
ออนไลน,์ 2560) 

แมค็โครประกอบธุรกิจศูนยจ์  าหน่ายสินคา้แบบคา้ส่งในระบบสมาชิก และไดด้ าเนินการขยายจ านวนสาขาเพ่ือ
จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคให้แก่ลูกคา้สมาชิกและผูป้ระกอบการทัว่ประเทศ โดยจดัสรรสินคา้ท่ีหลากหลาย ครบครัน 
มีคุณภาพดี ในราคาท่ีซ้ือไปขายต่อหรือแปรรูป เพ่ือท าก าไรในธุรกิจได ้ช่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถบริหารเงินทุน
หมุนเวียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เติบโตอยา่งยงัยนื (แมค็โคร ออนไลน์,  2561) 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแม็คโคร สาขา คลองหลวง 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการแม็คโคร สาขา 

คลองหลวง 
3. เพ่ือศึกษาปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแมค็โคร สาขาคลองหลวง 

 

3. สมมตฐิานการวจิัย 
1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ท่ี

ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแมค็โคร สาขา คลองหลวงแตกต่างกนั 
2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น

การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านส่ิงแวดล้อมกายภาพ และด้านกระบวนการ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการแมค็โคร สาขา คลองหลวง 

3 ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ไดแ้ก่ ความเป็นรูปธรรม ความน่าเช่ือถือ การตอบสนอง การให้ความมัน่ใจการ
ดูแลเอาใจใส่ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแมค็โคร สาขา คลองหลวง 
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4. กรอบแนวคดิการวจิัย 

 
 

5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
1. ผลการวิจยัน้ีท  าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการแม็คโคร สาขา คลองหลวง รวมถึงความคิดเห็น

และขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริการเพ่ือน าไปก าหนดกลยุทธ์การตลาดเพ่ือปรับปรุงพฒันาการให้บริการ ให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริการไดม้ากยิ่งข้ึน 

2. ผลงานวิจัยน้ีสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางให้กับแม็คโคร สาขาคลองหลวง เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการและพฒันาบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีในการส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพให้กบัผูรั้บบริการเพ่ือสร้างความประทบัใจ 

3. ผลของการวิจัยน้ีท  าให้ทราบความตอ้งการของผูบ้ริโภคในอนาคตท่ีมีแม็คโคร สาขาคลองหลวง น าไป
ปรับปรุงแนวทางในการจ าหน่ายผลิตสินคา้หรือบริการแก่กลุ่มผูบ้ริโภคเพ่ือให้เขา้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่าง
แทจ้ริง 

4. ผลการวิจยัคร้ังน้ีน าไปใชใ้นเชิงวิชาการ เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการและปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ 
 
 

ตวัแปรตน้ 
(Independent variable) 

แปรตน้ ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ                           - สถานภาพ 
- อายุ                           - อาชีพ 
- ระดบัการศึกษา        - รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 
Blech and Blech (2005 อา้งถึงใน อจัฉรา นพวิญญูวงศ์, 2550) 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์                              - ดา้นบุคคล 
- ดา้นราคา                                       - ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย          - ดา้นกระบวนการ      
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ,(Kotler, 2011) 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแม็คโคร  
สาขา คลองหลวง 

ตวัแปรตาม 
(Dependent variable) 

 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ  
- ความเป็นรูปธรรม               - การให้ความมัน่ใจ 
- ความน่าเช่ือถือ                    - การดูแลเอาใจใส่    
- การตอบสนอง            (Ziethaml, Parasuraman, Berry, 1990)              
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6. การทบทวนวรรณกรรม 
6.1 แนวคดิและทฤษฎปัีจจยัส่วนบุคคล 
Hanna & Wozniak (2001) และ Shiffman & Kanuk (2003) ให้ความหมายของ “ลักษณะประชากรศาสตร์” 

หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบัตวับุคคล เช่น อาย ุเพศ การศึกษา อาชีพ รายได ้ศาสนา และเช้ือชาติ ลกัษณะประชากรดงักล่าว 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงใชเ้ป็นลกัษณะพ้ืนฐานท่ีนักการตลาดน ามาพิจารณา ส าหรับการแบ่งส่วนตลาด 
(Market Segmentation) โดยน ามาเช่ือมกบัความตอ้งการ ความชอบ และอตัราใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค 

6.2 แนวคดิและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
Kotle (2000; P.9) ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดไวว้่า หมายถึง กลุ่มเคร่ืองมือทางการตลาด

ซ่ึงธุรกิจใชร่้วมกนัเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้าหมาย กล่าวคือ เป็นการสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ แบ่งส่วนประสมทางการตลาดออกเป็น 7 ดา้น ดงัน้ี 

1. ผลิตภณัฑ ์
2. ราคา 
3. การจดัจ าหน่าย 
4. การส่งเสริมการตลาด 
5. บุคลากร 
6. ลกัษณะทางกายภาพ 
7. กระบวนการ 
6.3 แนวคดิและทฤษฎีคุณภาพการให้บริการ 
Ziethaml, Parasuraman and Berry (1988 อา้งถึงใน อุไร ดวงระหวา้, 2554) พบว่า ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประเมิน

คุณภาพของการให้บริการเรียกว่า “คุณภาพของการบริการท่ีรับรู้” (Perceived service quality) ซ่ึงจะเกิดจากการท่ีผูม้า
ขอรับบริการเปรียบเทียบจากประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีไดรั้บบริการแลว้ ซ่ึงในการประเมินคุณภาพการให้บริการ 
มีอยู ่5 องคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 

1. ความเป็นรูปธรรม (Tangible) หมายถึง หลกัฐานทางกายภาพของการบริการหรือส่ิงท่ี สามารถสังเกตได้
เพ่ือช่วยท าให้ผูม้าขอรับบริการทราบรูปแบบความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริการไดล่้วงหน้า  

2. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการไดอ้ย่างไวว้างใจ มีความแม่นย  าและมี
ความน่าเช่ือถือ ท่ีจะสามารถส่งมอบบริการตามท่ีไดใ้ห้สัญญาไว ้  

3. การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ความยินดีและความสามารถในการจัดให้มีการบริการโดย
ฉบัพลนั เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูม้าขอรับบริการไดอ้ย่างทนัที  

4. การให้ความมัน่ใจ (Assurance) หมายถึง ความรู้และความสามารถในการสร้างความ เช่ือมัน่และความมัน่ใจ
ของผูม้าขอรับบริการ ให้ผูม้าขอรับบริการ  

6.4 แนวคดิและทฤษฎีความพึงพอใจ 
กชกร เบา้สุวรรณ และคณะ (2550) ความพึงพอใจ หมายถึง ส่ิงท่ีควรจะเป็นไปตามความตอ้งการ ความพึง

พอใจเป็นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหน่ึงซ่ึงเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมี
ประสบการณ์ ท่ีมนุษยเ์ราได้รับอาจจะมากหรือน้อยก็ได้ และเป็นความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นไปไดทั้ ง
ทางบวกและทางลบ แต่ก็เม่ือใดส่ิงนั้ นสามารถ ตอบสนองความต้องการหรือท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิด
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ความรู้สึกบวก เป็นความรู้สึกท่ีพึงพอใจ แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ส่ิงนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวงั ก็จะท าให้เกิดความรู้สึก
ทางลบเป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ 

หัวขอ้น้ีเป็นการรายงานผลการวิจยั  โดยการอธิบายถึงผลของการวิจยัน้ีท่ีสรุปไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี
เก็บรวบรวม ซ่ึงอาจสรุปในรูปแบบของการอภิปรายผล  ตารางผลการทดลอง  หรือรูปประกอบ ตามตวัอยา่งดา้นล่าง  
โดยควรสรุปผลการวิจยัให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยัท่ีไดก้  าหนดไวใ้นหัวขอ้ท่ี 2 

ในกรณีท่ีมีการแสดงผลดว้ยตาราง ให้ใส่เลขท่ีและช่ือตารางท่ีมุมบนซ้าย  และถา้เป็นการแสดงผลดว้ยรูป 
ให้ใส่เลขท่ีและช่ือรูปโดยจดัต าแหน่งก่ึงกลางท่ีใตรู้ป  ซ่ึงแสดงตวัอยา่งดงัตารางท่ี 1 และรูปท่ี 1 ตามล าดบั 

 
7. การด าเนินการวจิัย 

7.1 ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการของแม็คโคร สาขาคลองหลวง เน่ืองจากประชากรมีจ านวน

มากและไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดตวัอยา่งสามารถค านวณไดจ้ากสูตรของ W.G. Cochran โดย
ไดก้  าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 
ตวัอย่างและใชว้ิธีเลือกเก็บกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงเฉพาะผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการและซ้ือสินคา้ท่ีแม็คโคร สาขา
คลองหลวง ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s Alpha ตั้งแต่ 0.730 - 0.886 ซ่ึงมากกว่า 0.700 ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามมี
ความน่าเช่ือถือ 

7.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
ในการวิจยัคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) จ  านวน 400 ชุด โดยแต่

ละชุดประกอบดว้ย 4 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ อายุ การศึกษา และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวน 6 ขอ้ค าถาม 
ส่วนที ่2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการและซ้ือสินคา้ท่ีแมค็โคร สาขาคลองหลวง 

ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีการ
ก าหนดในการพิจารณา 5 ระดบั  ตามระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 35 ขอ้ค าถาม  

ส่วนที่ 3 ปัจจยัคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแม็คโคร สาขาคลองหลวง ลกัษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีการก าหนดในการ
พิจารณา 5 ระดบั  จ  านวน 25 ขอ้ ค าถาม 

ส่วนที ่4 ความพึงพอใจผูใ้ห้บริการใชบ้ริการแม็คโคร สาขาคลองหลวง ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดบั จ านวน 5 ขอ้ค าถาม 

7.3 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดมี้การทดสอบ ความเช่ือมัน่ (Reliability) พบว่า ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเม่ือ

น าไปใชก้บักลุ่มทดลอง จ านวน 30 ชุด มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากบั 0.899 โดยค าถามแต่ละ
ดา้นมีระดบัความเช่ือมัน่อยูร่ะหว่าง 0.803 – 0.884 
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7.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ (1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยน าเสนอเป็น

ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพ่ือใช้อธิบายข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับกลุ่มตัวอย่าง (2) การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ท่ีตั้ งไว ้ด้วยเคร่ืองมือทางสถิติใช้สถิติ : t-Test, One Way Anova (F-test), 
Multiple Regression Analysis โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
8. ผลการวจิัย 

จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน สามารถจ าแนกขอ้มูลดา้นลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม
ไดด้งัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ เพศหญิงจ านวน 266 คน (ร้อยละ 66.50) อยู่ในช่วงอายุ 23 - 29 ปี จ  านวน 
125 คน (ร้อยละ 31.30) ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 210 คน (ร้อยละ 52.50) มีสถานภาพ
สมรสมากท่ีสุด จ านวน 205 คน (ร้อยละ 51.20) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ  านวน 102 คน (ร้อยละ 
25.50) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาทมากท่ีสุด จ านวน 150 คน (ร้อยละ37.50) 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการสรุปไดว้่า พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.11) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีระดบัความ
คิดเห็นต่อดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการมากท่ีสุด (x̄= 4.18) และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (x̄= 4.03)  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัคุณภาพการให้บริการสรุปไดว้่า ปัจจยัคุณภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x̄= 4.03) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็นต่อด้านการ
ตอบสนองมากท่ีสุด (x̄= 4.08) รองลงมาคือ ด้านความเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด (x̄= 4.08) และน้อยท่ีสุดคือ ด้านความ
น่าเช่ือถือโดยอยูใ่นระดบัมาก (x̄=  3.99) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ 
แมค็โคร สาขา คลองหลวง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄= 4.01) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
ให้ความส าคญักบัลูกคา้มีความรู้สึกไดรั้บการบริการท่ีดีเกินความคาดหวงั มากท่ีสุด (x̄= 4.09, S.D.= 0.68) รองลงมาคือ 
ลูกคา้มีความรู้สึกพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ท่ีจอดรถ รถเข็น เป็นตน้ ท่ีทางแม็คโครจดัเตรียมไว ้  
(x̄= 4.06) และนอ้ยท่ีสุดคือ ลูกคา้มีความรู้สึกคุม้ค่ากบัสินคา้และบริการท่ีไดรั้บ เม่ือเทียบกบัเงินท่ีจ่ายไป (x̄= 3.90) 
 

9. การทดสอบสมมตฐิาน 
ตารางที ่1 ปัจจยัประส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแมค็โคร สาขาคลองหลวง  

ตวัแปรอิสระปัจจยัส่วนบุคคล สถิติที่ใชใ้นการทดสอบ ผลการทดสอบ 
เพศ t-test ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
อาย ุ F-test สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

ระดบัการศึกษาสูงสุด F-test สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สถานภาพ F-test สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
อาชีพ F-test สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน F-test สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
* มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจยัประส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษาสูง สถานภาพ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแมค็โคร สาขาคลองหลวง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางที ่2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแมค็โคร สาขาคลอง
หลวง ดว้ยวิธี Enter คร้ังท่ี 1 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 

b 
Std. 

Error 
B t Sig. Tolerance VIF 

Constant -0.030 0.168  -0.181 0.857   
ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) -0.031 0.051 -0.025 -0.609 0.543 0.500 1.999 
ดา้นราคา (X2) 0.239 0.059 0.197 4.088 0.000* 0.365 2.736 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (X3) 0.059 0.062 0.056 0.955 0.340 0.247 4.056 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) 0.245 0.053 0.252 4.633 0.000* 0.286 3.500 
ดา้นบุคคล (X5) 0.116 0.059 0.114 1.967 0.050* 0.252 3.963 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (X6) 0.069 0.048 0.067 1.432 0.153 0.385 2.595 
ดา้นกระบวนการ (X7) 0.286 0.063 0.260 4.544 0.000* 0.259 3.862 
R = 0.817     R2 = 0.668     Adj. R2 = 0.662     SEE = 0.319     F = 112.751     Sig = 0.000* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล 
ดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแมค็โคร สาขาคลองหลวง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 มีอ  านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 66.20 (Adjusted. R2 = 0.662) จึงท าการทดสอบอีกคร้ังเพ่ือเขียนสมการ
ถดถอยโดยไม่มีอิทธิพลจากตวัแปรท่ีไม่ส่งผล ดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแมค็โคร สาขาคลอง
หลวง ดว้ยวิธี Enter คร้ังท่ี 2 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

b 
Std. 

Error 
B t Sig. Tolerance VIF 

Constant -0.045 0.156  -0.288 0.773   
ดา้นราคา (X2) 0.253 0.051 0.208 5.033 0.000* 0.489 2.403 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) 0.265 0.051 0.273 5.238 0.000* 0.312 3.207 
ดา้นบุคคล (X5) 0.147 0.055 0.145 2.673 0.008* 0.286 3.493 
ดา้นกระบวนการ (X7) 0.319 0.058 0.290 5.456 0.000* 0.300 3.336 

R = 0.816     R2 = 0.665    Adj. R2 = 0.662     SEE = 0.319     F = 196.325     Sig = 0.000* 
Durbin–Watson = 1.883 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 3 พบว่า สามารถเขียนอยู่ในรูปสมการสมการคะแนนดิบ ดังน้ี Ŷ = - 0.045 + 0.253 (X2) + 
0.265 (X4) + 0.147 (X5) + 0.319 (X7) และมีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 66.20 (Adjusted. R2 = 0.662) 
 
ตารางที ่4 ปัจจยัส่วนคุณภาพการให้บริการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแมค็โคร สาขาคลองหลวง 
ดว้ยวิธี Enter คร้ังท่ี 1 

ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ b 
Std. 

Error 
B t Sig. Tolerance VIF 

Constant 0.373 0.115  3.247 0.001*   

ดา้นความเป็นรูปธรรม (Q1) 0.302 0.049 0.320 6.132 0.000* 0.253 3.960 
ดา้นความน่าเช่ือถือ (Q2) 0.166 0.059 0.167 2.789 0.006* 0.190 5.256 
ดา้นการตอบสนอง (Q3) 0.181 0.047 0.197 3.883 0.000* 0.265 3.772 
ดา้นการให้ความมัน่ใจ (Q4) 0.120 0.054 0.117 2.201 0.028* 0.243 4.109 
ดา้นการดูแลเอาใจใส่ (Q5)                              0.131 0.055 0.127 2.360 0.019* 0.236 4.243 

R = 0.854    R2 = 0.730    Adj. R2 = 0.726     SEE = 0.287  F = 212.932     Sig = 0.000* 
Durbin–Watson = 2.175 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  

จากตารางท่ี 4 พบว่า ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรม ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการ
ตอบสนอง ดา้นการให้ความมัน่ใจ และดา้นการดูแลเอาใจใส่ ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแมค็โคร 
สาขาคลองหลวงท่ีระดับ 0.05 สามารถเขียนสมการคะแนนดิบ ดังน้ี Ŷ = 0.373 + 0.320 (Q1) + 0.166 (Q2) + 0.181 
(Q3) + 0.120 (Q4) + 0.131 (Q5) และมีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 72.60 (Adjusted. R2 = 0.726) 
 
10. การอภปิรายผล 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแมค็โคร สาขาคลองหลวงต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ ทั้งน้ี 1) อายุท่ีต่างกันส่งผลต่อการเข้าถึงสินค้าและบริการท่ีต่างกัน 
ผูใ้ชบ้ริการในแต่ละช่วงวยัมีค่านิยมหรือความตอ้งการในการเลือกใชบ้ริการห้างสรรสินคา้ต่างกนั รวมถึงการซ้ือสินคา้
และบริการท่ีต่างกนั จากผลการเปรียบเทียบรายคู่ยงัพบว่า กลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 18 ปี มีความพึงพอใจน้อย
กว่ากลุ่มคนท่ีมีอายุมากกว่า ซ่ึงอาจเป็นเพราะกลุ่มคนน้อยกว่าหรือเท่ากบั 18 ปี ยงัไม่มีรายไดเ้ป็นของตวัเอง และส่วน
ใหญ่มกัจะซ้ือเพียงสินคา้ท่ีเป็นของฟุ่มเฟือยมากกว่าของใชใ้นบา้น 2) ระดบัการศึกษาต่างกนั ส่งผลให้มีกระบวนการใน
การเลือกซ้ือสินคา้ต่างกัน ซ่ึงกลุ่มคนท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าจะมีหลกัเกณฑ์ในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการท่ี
พิถีพิถนัโดยจะตอ้งค านึงถึง ความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่ายไปกบัราคาและคุณภาพของสินคา้มากกว่า 3) อาชีพท่ีต่างกนัส่งผล
ต่อค่านิยมในการเลือกใชบ้ริการห้างแตกต่างกนั โดยแม็คโครมีกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีประกอบอาชีพท าธุรกิจส่วนตัว 
ไม่ว่าจะเป็นผูป้ระกอบการ โรงแรม ร้านอาหาร และร้านขายของช า เน่ืองจาก แมค็โครมีการจ าหน่ายสินคา้ราคาถูกกว่า
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ทอ้งตลาด สามารถน าไปบวกก าไรเ พ่ิมได้อีก โดยผลการเปรียบเทียบรายคู่ยงัพบว่า อาชีพ ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจมากกว่าผูป้ระกอบอาชีพอ่ืน ๆ อาจเพราะ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดท่ี้มัน่คง 
และก าลงัซ้ือท่ีแน่นอน อีกทั้งแมค็โครจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ท่ีเป็นสินคา้ปัจจยัพ้ืนฐาน และมีราคาต ่า
กว่าห้างอ่ืน ๆ แตกต่างจากอาชีพอ่ืน ๆ เช่น นกัเรียนนกัศึกษาอาจชอบสินคา้ฟุ่มเฟือยมากกว่า จึงท าให้อาชีพขา้ราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจมากกว่าทุกอาชีพ 4) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัส่งผลต่อก าลงัซ้ือสินคา้และ
บริการ กลุ่มผูท่ี้มีรายไดน้้อยจะซ้ือสินคา้จ าเป็น และซ้ือแต่เพียงพอท่ีจะใชเ้ท่านั้น โดยผลการเปรียบเทียบรายคู่ยงัพบว่า  
กลุ่มผูท่ี้มีรายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000  บาทมีความพึงพอใจนอ้ยกว่ากว่ากลุ่มอ่ืน ๆ อาจเป็นเพราะมีขอ้จ ากดัในการซ้ือ
สินคา้คร้ังละมาก ๆ และกลุ่มผูท่ี้มีรายได ้20,001 – 30,000 บาทและ 30,001 – 40,000 บาท มีความพึงพอใจมากผูท่ี้มีรายได ้
40,001– 50,000  บาท และ 50,001 บาทข้ึนไป อาจเป็นไปไดว้่า สินคา้ท่ีผูมี้รายไดม้ากกว่าบริโภคอยู่นั้นอาจะเป็นสินคา้
ท่ีพรีเม่ียมกว่า ไม่มีวางจ าหน่ายในแม็คโคร สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรประภา ไชยอนุกูล (2557) ได้ศึกษาเร่ือง 
“คุณภาพการให้บริการของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอ าเภอสวนผึ้ง” พบว่า 
อายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 5) สถานภาพท่ีต่างกนัส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการห้างสรรพสินคา้ต่างกนั  อาจ
เป็นเพราะจุดประสงค์ในการเลือกใชบ้ริการห้างแต่ละห้างท่ีต่างกนั โดยแมค็โครจะเน้นขายสินคา้แบบคา้ส่ง จ  านวน
มาก ราคาถูก เหมาะกับกลุ่มคนท่ีมีครอบครัวท่ีจะมาซ้ือของใช้ในบา้น มากกว่าผูท่ี้มีสถานภาพโสด ซ่ึงกลุ่มคน
ประเภทน้ีจะเลือกใชบ้ริการห้างท่ีมีแหล่งความบนัเทิง ร้านอาหาร โดยผลการเปรียบเทียบรายคู่ยงัพบว่า กลุ่มคนท่ีมี
สถานภาพโสด และหมา้ย/หยา่ร้าง มีความพึงพอใจนอ้ยกว่า กลุ่มคนสมรสแลว้ เน่ืองจากแมค็โครไม่มีแหล่งความบนัเทิง 
ร้านอาหาร หรือร้านเสริมความงามอ่ืน ๆ  ซ่ึงกลุ่มคนโสดและหมา้ย/หย่าร้างส่วนใหญ่อาจจะชอบออกมาเดินเล่นในห้าง
เพ่ือความเพลิดเพลินมากกว่า ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเอมิกา แตงรอด (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์” 
จากผลการวิเคราะห์ สถานภาพท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อระดบัความพึงพอใจการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอร์
เคิล ราช พฤกษ ์โดยรวมอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ บริการ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นบุคคล และดา้นกระบวนการ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการแม็คโคร สาขาคลองหลวง
ต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้และสามารถแยกอภิปรายผลตามค่า
น ้ าหนักในแต่ละด้านได้ดังน้ี 1 (ด้านกระบวนการ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ เป็นอันดับแรก ทั้งน้ี
เน่ืองจาก ผูใ้ชบ้ริการคุน้เคยเทคโนโลยีท่ีอ  านวยความสะดวกรวดเร็ว ไม่ชอบท่ีจะตอ้งท าอะไรท่ียุ่งยากและรอนาน 
และจากผลการวิจยัพบว่า “ขั้นตอนในการซ้ือ - เปล่ียนคืน รวมถึงรับของแถม ท าไดง่้าย มากท่ีสุด” มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
2 (ดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ เน่ืองจากโปรโมชัน่ทางการตลาดถือเป็นกลยุทธ์
ท่ีดึงดูดให้ผูใ้ชบ้ริการเลือกซ้ือสินคา้จากห้างสรรพสินคา้นั้น ๆ โดยแมค็โครจะมีกิจกรรม แมค็โคร ตลาดนดัโชห่วย ท่ี
จดัแสดงสินคา้ราคาพิเศษจากพนัธมิตรทางการคา้ของแม็คโคร ท่ีท าให้ผูม้าใชบ้ริการไดท้ราบถึงขอ้มูลข่าวสารของ
ผลิตภณัฑ์ และดึงดูดกลุ่มผูบ้ริโภคดว้ยการจดัโปรโมชัน่ราคาสินคา้พิเศษให้มาใชบ้ริการท่ีแม็คโคร จากผลการวิจยั
พบว่า “มีโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม” มีค่าเฉล่ียมาก 3 (ดา้นราคา ส่งผลต่อความพึงพอใจของ เน่ืองจาก ราคาเป็นตวั
ดึงดูดผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ โดยผูใ้ชบ้ริการจะเปรียบเทียบสินคา้กบัราคากบัห้างแบบเดียวกนั และราคากบัคุณภาพสินคา้ 
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จากผลการวิจยัพบว่า “ความหลากหลายในระดบัราคาของสินคา้” มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด โดยการมีสินคา้ท่ีหลากหลาย 
สามารถเขา้ถึงไดทุ้กกลุ่มลูกคา้ 4( ดา้นบุคคล ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ เป็นอนัดบัสุดทา้ย ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
พนักงานเป็นส่วนหน่ึงของการให้บริการ พนักงานถือเป็นด่านแรกท่ีจะสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า จาก
ผลการวิจัยพบว่า “พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ ท่ีดีและพนักงานมีความสามารถในการให้บริการท่ีรวดเร็ว  มี
ประสิทธิภาพ” มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอธิคม ฉันทเจริญโชค (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ของ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” จาก
ผลการวิจยัพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรม ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการ
ตอบสนอง ดา้นการให้ความมัน่ใจ และดา้นการดูแลเอาใจใส่ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแม็คโคร สาขา
คลองหลวงต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสามารถแยกอภิปรายผล
ตามค่าน ้ าหนกัในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 1) ดา้นความเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ เน่ืองจาก ส่ิงแรก
ท่ีท าให้ลูกคา้เลือกใชบ้ริการคือ ภาพลกัษณ์ของแม็คโคร การตกแต่งภายในและภายนอกท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ของ
แมค็โคร ส่ิงอ านวยความสะดวก จากผลการวิจยัพบว่า “การตกแต่งภายในแมค็โครมีความสวยและสะอาด” มีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด 2) ดา้นการตอบสนอง ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ เน่ืองจาก ผูใ้ชบ้ริการคาดหวงัการตอบสนอง
ทนัทีเม่ือตอ้งการความช่วยเหลือ โดยแมค็โครจดัให้มีพนกังานประจ าแต่ละแผนกเพ่ือคอยให้ความช่วยเหลือผูท่ี้มาใช้
บริการไดอ้ย่างทนัที จากผลการวิจยัพบว่า “พนักงานมีความพร้อมท่ีจะให้บริการแก่ลูกคา้ได้ทนัที และพนักงานมี
ความกระตือรือร้นท่ีจะให้บริการแก่ลูกคา้” มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3) ดา้นความน่าเช่ือถือ ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ เน่ืองจาก แมค็โครเลืกจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นผกัผลไม ้อาหารสด และอ่ืน ๆ 
จะมีพนกังานคอยควบคุมคุณภาพของสินคา้ จากผลการวิจยัพบว่า “พนกังานสามารถให้ค าแนะน า แกไ้ขปัญหา ตอบ
ข้อสงสัยให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง” มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 4) ด้านการดูแลเอาใจใส่  ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ เน่ืองจาก ผูใ้ชบ้ริการคาดหวงัให้พนักงานเขา้ใจและให้บริการตรงตามความตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัของ
ลูกค้าได้ จากผลการวิจัยพบว่า “ร้านถือว่าผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุด” มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด โดย
พนกังานจะมีการให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัโปรโมชัน่หรือเง่ือนไขการซ้ือสินคา้เพ่ือให้ไดรั้บของแถม 5) ดา้นการให้ความ
มัน่ใจ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ เน่ืองจาก พนักงานสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดย
พนักงานแม็คโครจะได้รับการอบรมให้ปฏิบติังานก่อนการท างานในแต่ละวนั เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการ
ให้บริการ จากผลการวิจยัพบว่า “พนักงานให้บริการดว้ยความสุภาพ” มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ศศวริศา อารยะรังสี (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง “คุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารอินเทอร์เน็ต ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดันครราชสีมา” จาก
ผลการวิจยัพบว่า ดา้นการดูแลเอาใจใส่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ ในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่น
ธนาคารอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) อยา่งมีนยัส าคญั 0.10 
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11.ข้อเสนอแนะ 
1) ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุ แม็คโครควรจ าหน่ายสินคา้ท่ีนอกเหนือจากสินคา้อุปโภคบริโภค อาจจะเป็น

เส้ือผา้หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าให้เพ่ิมข้ึน รวมถึงการน าร้านคา้อ่ืน ๆ มารวมอยูด่ว้ย เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ให้มากยิง่ข้ึน 
2) ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา การศึกษาส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีการเลือกซ้ือสินค้าท่ีมีคุณภาพ

แตกต่างกนั ดงันั้นแมค็โครควรจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีหลากหลายระดบัคุณภาพ เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มลูกคา้มากยิง่ข้ึน  
3) ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพ จ านวนคนในครอบครัวเก่ียวเน่ืองกบัจ านวนการใชสิ้นคา้อุปโภคและ

บริโภค คนท่ีครอบครัวใหญ่จะมีการใชสิ้นคา้อุปโภคบริโภคเยอะกว่าคนโสด ดงันั้นแม็คโครควรเพ่ิมการจ าหน่าย
สินคา้ทั้งแบบส่งและปลีก เพ่ือให้ครอบคลุมกบัทุกกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ 

4) ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาชีพ ทุกกลุ่มอาชีพเคยมาใชบ้ริการท่ีแมค็โคร เน่ืองจากความคุม้ค่าของราคาสินคา้ 
ดงันั้นควรน าจุดเด่นในเร่ืองความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัดา้นราคา มาเป็นตวัช่วยดึงดูดกลุ่มลูกคา้ให้เขา้มาใชบ้ริการ
มากยิง่ข้ึน  

5) ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กลุ่มวยัท่ีท  างานเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดป้ระจ าแน่นอน ทางแม็ค
โครควรจดักิจกรรมหรือปรับกลยทุธ์เพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกคา้เหล่าน้ี 

6) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นราคา แมค็โครขายสินคา้ท่ีมีราคาถูกกว่าห้างสรรพสินคา้อ่ืนๆ 
จึงท าให้มีผูม้าใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก ฉะนั้นควรส่งเสริมการจ่ายเงินให้มีหลากหลายช่องทางมากยิง่ข้ึน เช่น จ่ายเงิน
ผา่นทางโทรศพัท ์(Internet Banking) จ่ายเงินผา่น QR Code เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้กบัผูม้าใชบ้ริการ 

7) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด แม็คโครดึงดูดผูม้าใชบ้ริการดว้ยการ
จดัโปรโมชัน่ทางการตลาด ซ่ึงควรจดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการตลาดในแบบเดียวกนักบัช่องทางอ่ืนดว้ย เช่น ผ่านทาง
เวบ็ไซต ์เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้มากข้ึน โดยปัจจุบนัลูกคา้ส่วนใหญ่ก็นิยมซ้ือสินคา้ออนไลน์เช่นกนั 

8) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคล แม็คโครควรรักษามาตราฐานการให้บริการของ
พนักงาน รวมถึงการจดัให้มีพนักงานเพียงพอในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาท่ีมีผูเ้ขา้มาใชบ้ริการเยอะ เช่น 
เคาน์เตอร์ช าระเงินควรมีพนกังานประจ าท่ีให้เพียงพอเพ่ือไม่ให้ลูกคา้เขา้คิวนาน   

9) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นกระบวนการ แม็คโครควรเพ่ิมส่ิงอ านวยความสะดวก เพ่ือ
การกระบวนให้บริการมีความรวดเร็วเพ่ิมข้ึน เช่น เคร่ือง Self Check Out โดยลูกคา้สามารถช าระค่าสินคา้ดว้ยตนเอง
ได ้ลดการรอคิวจ่ายเงินนาน 

10) ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ดา้นความเป็นรูปธรรม แมค็โครควรมีพนกังานและส่ิงอ านวยความสะดวก
ให้เพียงพอต่อจ านวนผูใ้ชบ้ริการ ให้การดูแลและเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการเป็นอยา่งดี เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการกลบัมาใชบ้ริการ
อีกในคร้ังต่อไป  

11) ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ แมค็โครควรควบคุมมาตราฐานสินคา้ท่ีวางจ าหน่ายให้
มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา และควบคุมมาตรฐานการให้บริการของพนักงาน โดยควรจัดอบรมและฝึกฝนให้
พนกังานมีความรู้ความสามารถอยา่งเป็นมืออาชีพ ซ่ึงจะท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในการมาใชบ้ริการ 

12) ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ดา้นการตอบสนอง แม็คโครควรลดระยะเวลาการรอคอยในการใชบ้ริการ
แต่ละคร้ัง เช่น การรอช าระเงิน ไม่ควรเกิน 10 นาที พนกังานความรีบเขา้มาแกไ้ขปัญหาหากมีลูกคา้เขา้คิวเป็นจ านวน
มาก ควรฝึกอบรมเพ่ิมความสามารถให้กับพนักงาน เช่น พนักงานตรวจนับสินค้าสามารถเป็นแคชเชียร์ได้ดว้ย
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 13) ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ด้านการให้ความมัน่ใจ แม็คโครควรอบรมพนักงานให้ทุกคนมีความรู้
เก่ียวกบัสินคา้และบริการ เม่ือมีผูใ้ชบ้ริการเขา้มาสอบถามจะไดใ้ห้ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ท าให้ผูใ้ชบ้ริการรู้สึกมัน่ใจ
ในการเลือกใชบ้ริการแมค็โคร 

14) ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ พนกังานของแมค็โครควรจดจ ารายละเอียดของลูกคา้
ให้ได ้เพ่ือเพ่ิมความรู้สึกพิเศษ เช่น ทกัทายดว้ยช่ือของผูใ้ชบ้ริการ ช่วยสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูใ้ชบ้ริการ และ
ส่งผลให้กลบัมาใชบ้ริการอีกในคร้ังต่อ ๆ ไป 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป  
จากการศึกษาและวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นแนวทางในการท าวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 
1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใชบ้ริการแม็คโครสาขาต่าง ๆ ว่ามีความเหมือนหรือ

แตกต่างกนัอยา่งไร 
2) ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการแมค็โคร สาขาคลองหลวง 
 

12. เอกสารอ้างองิ 
กชกร เบา้สุวรรณ และคณะ. (2550). ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการมาศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ศูนย์พิษณุโลก. กรุงเทพฯ : สถาบนัวิจยัและพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต. 
พรประภา ไชยอนุกูล. (2557). คุณภาพการให้บริการของสถานท่ีมผีลต่อความพึงพอใจของ นักท่องเท่ียวชาวไทยใน

อ าเภอสวนผึง้จังหวัดราชบุรี, การคน้ควา้อิสระบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 

ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน.์ (2560). ค้าปลีกภูธร ไม่กลัวทุนยกัษ์ ซุ่มลงทุนสาขาข้ามถ่ิน-ไฮเปอร์ฯ  
โตต า่เป้า. สืบคน้จาก https://www.prachachat.net/marketing/news-33859 

แมค็โคร. (2562). ข้อมลูเกี่ยวกับบริษัท. สืบคน้จาก https://www.makroclick.com/ 
วชรวิช รามอินทรา. (2561). ธุรกิจค้าปลกีค้าส่งภูธร“ปรับตัว เพ่ืออยู่รอด”. สืบคน้จาก 

https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/Southern/ReasearchPaper/article_southern_local_retailwholesale.p
df 

ศศวริศา อารยะรังสี. (2556). คุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินผ่านธนาคารอินเทอร์เนต็ ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา.  
การคน้ควา้อิสระบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน. 

อุไร ดวงระหวา้. (2554). ปัจจัยท่ีมคีวามส าคัญต่อคุณภาพการให้บริการศูนย์บริการ One Stop Service: กรณีศึกษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. การคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต, สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป, 
คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี.  

อธิคม ฉนัทเจริญโชค. (2559). ปัจจัยท่ีมผีลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าบ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, การคน้ควา้อิสระบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

https://www.prachachat.net/marketing/news-33859
https://www.makroclick.com/
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/Southern/ReasearchPaper/article_southern_lo%09cal_retailwholesale.pdf
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/Southern/ReasearchPaper/article_southern_lo%09cal_retailwholesale.pdf


การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1463 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

เอมิกา แตงรอด. (2558). ปัจจัยท่ีมผีลต่อความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์, การคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, คณะ
วิทยาการจดัการ, มหาวิทยาลยัศิลปากร  

Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). Marketing: An introduction. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice–Hall. 
Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., & Berry, L.L. (2013). A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for 

Future Research. Journal of Marketing, 49, 41 - 50. สืบคน้จาก 
http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/2844/1/benchapa_chan.pdf  

 
 
 
 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1464 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 

แนวทางการเพิ่มก าไรสุทธิธุรกรรมปริวรรตเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิน 
Guidelines for increasing net profit on foreign exchange transaction  

in the Government Saving Bank 
นดารัตน์  มนูรีม1 และ วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร2 

1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวชิาการเงิน มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, E-mail: nadarat_manureem@hotmail.com 
2 อาจารยป์ระจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ถนนวภิาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400,  

E-mail:  wanrapee_ban@utcc.ac.th 

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้ แนวทางการเพ่ิมก าไรสุทธิธุรกรรมปริวรรตเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิน 

วตัถุประสงค์เพ่ือหาสาเหตุและแนวทางแกไ้ข เน่ืองจากผลประกอบการของธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศของธนาคารออมสิน มีก าไร(ขาดทุน)สุทธิลดลง โดยการศึกษาในเชิงปฐมภูมิ เป็นการรวบรวมขอ้มูล
แบบสอบถามจากประชากรทั้งหมด 400 คน โดยท าการสุ่มตวัอย่างดว้ยตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกนท่ี
ระดบัความคลาดเคล่ือน 0.05 และท าการประมวลผลโดยวิธีการทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป และวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้อธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในรูปตารางแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) การศึกษาเชิงทุติยภูมิ เป็นการวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน (Five forces Model)    
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก (SWOT Analysis) และการก าหนดกลยทุธ์ (TOWS Matrix) จากผล
การศึกษา สรุปสาเหตุหลกัได ้3 สาเหตุ ดงัน้ี 1.อตัราเสนอซ้ือและอตัราเสนอขายของท่ีอ่ืนดีกว่า 2.ไม่มีสาขาหรือ
หน่วยให้บริการใกล้บา้น/ท่ีท างาน/ห้างสรรพสินค้า 3.มีสาขาหรือหน่วยให้บริการไม่เพียงพอ/ไม่สะดวกในการ
เดินทาง ผูศึ้กษาขอเสนอแนวทางแกไ้ขโดยใชก้ลยทุธ์มุ่งเนน้การเติบโต (Growth Strategies) โดยใชก้ารเจาะตลาดเพ่ิม 
(Market Penetration - ตลาดใหม่ สินคา้เก่า) เพ่ิมสาขาหรือหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและบูธรับ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามสถานท่ีส าคัญต่างๆ เช่น สนามบิน สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลล้ิงค์ สถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นตน้ 
ค าส าคญั : ก าไรสุทธิธุรกรรมปริวรรตเงินตราต่างประเทศ, แนวทางการเพ่ิมก าไรสุทธิ, ธนาคารออมสิน 

 

ABSTRACT 
The study of “Guidelines for increasing net profit on foreign exchange transaction in the Government 

Saving Bank” aims to search for causes and solutions in order to improve the decreased net profit (loss) on turnover 
of the foreign exchange transaction within the Bank. According to the primary study, data collection using  
questionaires which were distributed to the sample group of 400 people and randomly selected on those samples by 
using Krejcie and Morgan’s Determining Sample Size for Research Activities with the error rate at 0.05. The data 
were analyzed by SPSS program and Descriptive Statistics to describe in frequencies and percentage.  
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The secondary study, the data were analyzed by using Five forces Model, SWOT Analysis and TOWS 
Matrix. The results of study showed that main causes of decreasing in net profit come from 3 reasons as follow  
1) Buying rate and Selling rate of other is better. 2) No branch or service unit around resident/office/department store 
3) Insufficient branch or service unit/ Inconvenient to travel. Finally, based on major finding from study proposal the 
case worker suggest the guidelines for increasing net profit on foreign exchange transaction in the Government Saving 
Bank by using Growth Strategies focus on Market penetration method, example increasing branch or service unit and 
foreign currency exchange booth along the landmarks such as Airport, Airport Rail Link Station and BTS Station etc. 
Keywords : Net profit on foreign exchange transaction, Guidelines for increasing net profit, Government Savings 
Bank. 
 
1. บทน า 

ธุรกรรมแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เป็นธุรกรรมท่ีให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ รวมถึง   
การซ้ือขายเงินตราต่างประเทศดว้ย จากขอ้มูลธุรกิจเด่น ปีพ.ศ. 2560 ประจ าเดือนพฤษภาคมของกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ไดก้ล่าวว่า ธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีแนวโน้มขยายตวั คาดว่าเกิดจากการ
ขยายตวัดา้นการคา้ การลงทุน รวมทั้งการท่องเท่ียวของชาวต่างชาติท่ีมีแนวโน้มเดินทางมาประเทศไทยมากข้ึน จึง    
ท  าให้ธุรกิจประเภทน้ีมีการขยายตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วเพ่ือรองรับปริมาณการท าธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ                                                                  
แต่ในทางกลบักนั ผลประกอบการของธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสินมีก าไร
(ขาดทุน)สุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศในปี พ.ศ.2560 ลดลงอยา่งมากจากปี พ.ศ.2559 และ
เม่ือเปรียบเทียบก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสินกบั
ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 4 แห่ง ซ่ึงได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทยและธนาคาร        
ไทยพาณิชย ์ ซ่ึงมีสินทรัพยข์นาดใกลเ้คียงกบัธนาคารออมสิน พบว่า มีสัดส่วนก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศต่างจากธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 4 แห่งมาก ซ่ึงส่งผลต่อสภาพการแข่งขนัในธุรกิจ
สถาบนัการเงิน (Bank) และธุรกิจท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน (Non-Bank) จากเหตุผลและความส าคัญดงักล่าว ผูศึ้กษา       
จึงสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการเพ่ิมก าไรสุทธิธุรกรรมปริวรรตเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิน วตัถุประสงค์
เพ่ือ 1) ทราบสาเหตุท่ีก  าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศลดลง  2) ทราบแนวทางในการ
เพ่ิมก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิน เพ่ือท่ีจะช่วยให้ธนาคารเติบโต
ในดา้นธุรกรรมปริวรรตเงินตราต่างประเทศมากข้ึน สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดม้ากกว่าเดิม รวมทั้งเพ่ิมส่วนแบ่ง
การตลาดดา้นธุรกรรมปริวรรตเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสินดว้ย   
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข เน่ืองจากผลประกอบการของธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตรา

ต่างประเทศของธนาคารออมสิน มีก าไร(ขาดทุน)สุทธิลดลง 
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3. การด าเนินการวจิัย 
กลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยใช้บริการธุรกรรมปริวรรตเงินตรา

ต่างประเทศผ่านธนาคาร ค านวณหาจ านวนกลุ่มตวัอย่างจากประชากรจ านวน ∞ โดยใชต้ารางส าเร็จรูปของเครจซ่ี
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อา้งใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ท่ีความคลาดเคล่ือน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 คน 
 

กรอบแนวคิด  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

เคร่ืองมือท่ีใช ้
การศึกษาเชิงปฐมภูมิ : ศึกษาโดยการส ารวจ (Survey) ผา่นการเก็บขอ้มูลทางแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นของลูกคา้ธนาคารท่ีมีต่อการให้บริการธุรกรรมปริวรรตเงินตราต่างประเทศของธนาคาร
ออมสิน และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือสรุปผลการศึกษา ซ่ึงผูศึ้กษาไดจ้ัดท า
แบบสอบถามโดยการทบทวนทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม การใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายไดต่้อเดือนและ
ระดบัการศึกษา โดยลกัษณะแบบสอบถามจะมีให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple Choices)  

ตวัแปรตาม (Dependent Variables)  ไดแ้ก่ 
การเลือกใชบ้ริการธุรกรรมปริวรรต

เงินตราต่างประเทศ 

ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

1.1) ผลิตภณัฑ ์                                                         
1.2) ราคา                                                                                      
1.3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย                                                   
1.4) การส่งเสริมการตลาด 
1.5) บุคคล หรือพนกังาน                                                       
1.6) การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
1.7) กระบวนการ 
 

       2.  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  
2.1) เพศ 
2.2) อาย ุ
2.3) อาชีพ 
2.4) รายได ้
2.5) ระดบัการศึกษา 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเลือกใช้บริการ ธุรกรรมปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศผา่นธนาคาร ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีมีให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple Choices) ลกัษณะปลายปิด  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลท่ีเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกรรมปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศผา่นธนาคาร ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด   ดา้น
บุคคลหรือพนักงาน ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ รวมถึงการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการธุรกรรมปริวรรตเงินตราต่างประเทศผ่านธนาคาร โดยลกัษณะค าถามปลายปิดใชเ้คร่ืองมือประเภท
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงแบ่งระดบัความเห็นออกเป็น 5 ระดบั จากนอ้ยไปมาก (Likert Scale)  

ส่วนที่ 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการใชบ้ริการธุรกรรมเงินตราต่างประเทศผ่านธนาคารออมสิน เป็น
แบบสอบถามปลายเปิด   

การศึกษาเชิงทุติยภูมิ : เป็นการวิเคราะห์สภาพการแข่งขนั (Five forces Model) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอก (SWOT Analysis) และการก าหนดกลยทุธ์ (TOWS Matrix) 
 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลโดยใช้

แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยให้กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูต้อบเองโดยตรงหรือส่งให้ในรูปแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน 
http://doc.google.com 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 
ผูศึ้กษาท าการประมวลผลโดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ใชอ้ธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง โดยอธิบายและน าเสนอในรูปตาราง แจก
แจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  
 

4. ผลการวจิัย 
ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของตวัอยา่ง ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของตวัอยา่งท่ีเก็บไดจ้ากผูใ้ชบ้ริการ

ธุรกรรมปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน           
กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน สามารถสรุปไดด้งัน้ี ดา้นเพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 เป็นเพศชาย จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 ด้านอายุ  ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี จ  านวน 143 คิดเป็นร้อยละ 35.8 ดา้นระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถาม    
ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดบัปริญญาตรี จ  านวน 214 คิดเป็นร้อยละ 53.5 ดา้นอาชีพ ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน จ านวน 181 คิดเป็นร้อยละ 45.3 และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท จ านวน 162 คิดเป็นร้อยละ 40.5  ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการธุรกิจท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน (Non-Bank) จ  านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68 และ
เลือกใชบ้ริการสถาบนัการเงิน (Bank) จ  านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการ
ท่ีธนาคารกสิกรไทยมากท่ีสุด จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 

ผูศึ้กษาได้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) และได้ก  าหนดกลยุทธ์  
(TOWS Matrix) ดงัน้ี  

http://doc.google.com/
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แนวทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์มุ่งเน้นการเติบโต (Growth Strategies) มุ่งสร้างอตัราการเติบโต โดยใชก้ารเจาะ
ตลาดเพ่ิม (Market Penetration - ตลาดใหม่ สินคา้เก่า) เพ่ิมสาขาหรือหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
และบูธรับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามตามสถานท่ีส าคญัต่างๆ เช่น สนามบิน สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต       
เรลล้ิงค ์สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นตน้ รวมทั้งการส่งเสริมการขาย เช่น การแจกของพรีเม่ียมเม่ือลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการ 
(S1,S2,T1)  

แนวทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์คงตัว (Stability Strategies) เน่ืองจากการส่ือสารการตลาดเพ่ิมข้ึน แต่การรับรู้
ผลิตภณัฑแ์ละบริการในช่องทางใหม่ๆท่ีทนัสมยั (e-Channel) ยงัอยูใ่นระดบัต ่า มีการใชป้ระโยชน์จากส่ือออนไลน์ยงั
ไม่เต็มประสิทธิภาพ ดงันั้น ธนาคารจะมีการประชาสัมพนัธ์ดา้นธุรกรรมปริวรรตเงินตราต่างประเทศโดยการร่วมเป็น
พนัธมิตรกบั FinTech เพ่ือน าเสนอผลิตภณัฑ ์บริการ และช่องทางท่ีหลากหลาย (W6,O1)       

แนวทางเลือกที่ 3 กลยุทธ์ระดบัหน้าท่ี (Functional Strategy) เพ่ือมุ่งพฒันา ปรับปรุงงานดา้นบริหารจดัการ
ให้มีมาตรฐาน มีการอบรมสัมมนาเพ่ือพฒันาให้พนักงานมีทกัษะความรู้ในการให้บริการธุรกรรมปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ รวมทั้งการให้บริการมีความรวดเร็วและมีความทนัสมยัเป็นท่ีรู้จกัดา้นการให้บริการธุรกรรมต่างประเทศ 
มุ่งเน้นทางด้านเน็ตเวิร์คมากข้ึน โดยการท าธุรกรรมปริวรรตเงินตราต่างประเทศผ่าน  Application ในมือถือได้ 
(W1,W5,T2) 

 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของแนวทางเลือกท่ี 1 
ค่าใชจ่้ายสาขา/หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและบูธรับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
เงินตอบแทน     งบประมาณเป็นเงิน 2,000,000 บาท                                                           
ค่าใชส้อย     งบประมาณเป็นเงิน 3,000,000 บาท                                          
ค่าวสัดุ      งบประมาณเป็นเงิน 5,000,000 บาท                                                
ครุภณัฑ ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง   งบประมาณเป็นเงิน 20,000,000 บาท                                                  
ค่าใชจ่้ายกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
ค่าของแจกส าหรับจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์ /Promotion เพ่ือกระตุน้ให้ลูกคา้รับรู้ธุรกิจปริวรรตและมาใช้

บริการ ไดแ้ก่ กระเป๋าหนงัเทียม กระเป๋าคาดตวั เส่ือ รมพบั เป็นตน้ งบประมาณเป็นเงิน 3,000,000 บาท 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของแนวทางเลือกท่ี 2 
ค่าใชจ่้ายในการส่ือสารการตลาด   งบประมาณเป็นเงิน 10,000,000 บาท 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของแนวทางเลือกท่ี 3 
ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมพนกังาน   งบประมาณเป็นเงิน 500,000 บาท                                      
ค่าใชจ่้ายในการสร้าง Application ในมือถือ  งบประมาณเป็นเงิน 10,000,000 บาท 

 
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลจากการศึกษาดว้ยแบบสอบถาม ผูศึ้กษาสรุปสาเหตุหลกัได ้3 สาเหตุ ดงัน้ี 1.อตัราเสนอซ้ือและอตัรา
เสนอขายของท่ีอ่ืนดีกว่า 2. ไม่มีสาขาหรือหน่วยให้บริการใกล้บา้น /ท่ีท  างาน /ห้างสรรพสินค้า  3. มีสาขาหรือ      
หน่วยให้บริการไม่เพียงพอ /ไม่สะดวกในการเดินทาง จากการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix ผูศึ้กษาขอเสนอ
แนวทางแกไ้ข โดยใชก้ลยทุธ์มุ่งเนน้การเติบโต (Growth Strategies)มุ่งสร้างอตัราการเติบโต โดยใชก้ารเจาะตลาดเพ่ิม 
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(Market Penetration - ตลาดใหม่ สินคา้เก่า) เพ่ิมสาขาหรือหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและบูธ    
รับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามตามสถานท่ีส าคญัต่างๆ เช่น สนามบิน สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลล้ิงค ์สถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นตน้ รวมทั้งการส่งเสริมการขาย เช่น การแจกของพรีเม่ียมเม่ือลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการ เหตุผลของ
การเสนอแนวทางเลือกท่ี 1 เน่ืองจาก 2 สาเหตุหลกัของการไม่เลือกใชบ้ริการธุรกรรมปริวรรตเงินตราต่างประเทศของ
ธนาคารออมสิน ผลจากแบบสอบถาม คือ ไม่มีสาขาหรือหน่วยให้บริการใกลบ้า้น/ท่ีท างาน /ห้างสรรพสินคา้ และมี
สาขาหรือหน่วยให้บริการไม่เพียงพอ/ไม่สะดวกในการเดินทาง ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเห็นควรว่า ธนาคารตอ้งมีการพฒันา 2 
สาเหตุหลกัน้ีมากท่ีสุด เพ่ือท่ีจะช่วยให้ธนาคารเติบโตในดา้นธุรกรรมปริวรรตเงินตราต่างประเทศมากข้ึน สามารถ
เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดม้ากกว่าเดิม รวมทั้งเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดดา้นธุรกรรมปริวรรตเงินตราต่างประเทศของธนาคาร
ออมสินดว้ย 

 

ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success Factors) 
1. ความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

 

แผนส ารอง 
แผนส ารองดา้นการด าเนินงาน 

 กรณีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด เน่ืองจากปัจจยัภายนอกท่ีธนาคารไม่สามารถ
ควบคุมได ้ซ่ึงทางธนาคารไดป้้องกนัความเส่ียงดงักล่าว โดยการจดัท างบประมาณค่าใชจ่้ายให้สูงกว่าความเป็นจริง
เล็กนอ้ย นอกจากน้ี ธนาคารจะพยายามรณรงคใ์ห้พนกังานช่วยกนัประหยดัพลงังาน ใชว้สัดุส านกังานเฉพาะท่ีจ าเป็น
เท่านั้น 

แผนส ารองดา้นการตลาด 
 มีก  าไรหรือปริมาณธุรกรรมต ่ากว่าท่ีธนาคารคาดการณ์ไว้ ธนาคารจะท าการประเมินปริมาณธุรกรรมและ
ก าไรท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกับท่ีประมาณการไวทุ้กเดือน หากต ่ากว่าท่ีธนาคารประมาณไวอ้ย่างมีสาระส าคัญ 
ธนาคารจะตอ้งท าการวิเคราะห์และพิจารณาหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดต้รงจุดท่ีสุด ดงัน้ี หากมีก าไร  
หรือปริมาณธุรกรรมต ่ากว่าท่ีธนาคารคาดการณ์ไว ้เกิดจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายขาดการรับรู้ ไม่รู้จักธุรกรรมของ
ธนาคาร ธนาคารจะปรับแผนการส่ือสารทางการตลาด โดยโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์ให้มากข้ึน หากมีก าไร            
หรือปริมาณธุรกรรมต ่ากว่าท่ีธนาคารคาดการณ์ไว ้เกิดจากกลุ่มลูกคา้ยงัยึดติดกบัสถานท่ีใชบ้ริการเดิม ไดแ้ก่ Bank 
อ่ืนๆหรือ Non-Bank ธนาคารจะท าการ แจก แถม เป็นของสัมมนาคุณลูกคา้ (Sales Promotion) มาใชใ้นการกระตุน้
และสร้างความคุน้เคยกบัการใชบ้ริการท่ีธนาคารออมสิน 

 
แผนส ารองดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 กรณีขาดแคลนก าลังคน เน่ืองจากพนักงานลาหยุดหรือลาป่วยกะทันหัน โดยพนักงานทุกคนจะมี
ก าหนดเวลาการปฏิบติังาน หากคนใดคนหน่ึงลาหรือหยุดงาน ท าให้บางช่วงเวลามีพนักงานไม่เพียงพอ เน่ืองจาก
หน่วยให้บริการและบูธตอ้งมีพนักงานประจ าตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ ธนาคารไดเ้ตรียมแกปั้ญหาไวด้งัน้ี กรณีท่ี
พนกังานลาหยดุอยา่งกะทนัหัน ผูจ้ดัการตอ้งพิจารณาว่าพนกังานท่ีมีอยูเ่พียงพอในการให้บริการลูกคา้หรือไม่ หากไม่
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เพียงพอ ตอ้งขอให้พนกังานท่ีเหลืออยูท่  างานล่วงเวลาและจ่ายค่าล่วงเวลาให้ในอตัรา 1.5 เท่าของเงินเดือน หรือขอให้
พนักงานท่ีมีวนัหยุดตรงกบัวนันั้นมาท างานในวนัหยุดแลว้จ่ายค่าตอบแทนชดเชยให้ตามชัว่โมงท่ีท าในอตัรา 2 เท่า
ของเงินเดือน แต่หากพนักงานท างานล่วงเวลาเกิน 8 ชัว่โมง ธนาคารจะจ่ายค่าตอบแทนในอตัรา 3 เท่าของเงินเดือน 
ตามจ านวนชัว่โมงท่ีเกิน กรณีพนกังานลาหยดุพร้อมๆกนั จนกระทัง่ไม่มีพนกังานอยูป่ระจ า ผูจ้ดัการหรือผูช่้วยจะตอ้ง
เขา้ไปช่วยปฏิบติัหน้าท่ีแทนเป็นการชัว่คราว กรณีขาดแคลนก าลงัคน เน่ืองจากการลาออกของพนักงาน เน่ืองจาก
พนักงานทุกคนท่ีจะเข้ามาปฏิบติัหน้าท่ีนั้นจะตอ้งมีการเขา้รับการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบติั
หนา้ท่ีและผลิตภณัฑต่์างๆของธนาคาร ดงันั้น การลาออกของพนกังานจะส่งผลต่อการด าเนินงาน เน่ืองจากพนกังาน
ไม่เพียงพอต่อการให้บริการลูกคา้ และการรับพนักงานใหม่เขา้มาจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสรรหาและฝึกอบรม
พนักงานใหม่ ซ่ึงธนาคารได้เตรียมแก้ปัญหาดงักล่าวไว ้ดังน้ี ธนาคารจะก าหนดกฎขอ้บงัคบัไวว้่า พนักงานของ
ธนาคารหากมีความประสงคจ์ะลาออก จะตอ้งแจง้ให้ธนาคารทราบอยา่งนอ้ย 1 เดือน เพ่ือให้ธนาคารรับพนกังานใหม่
เขา้มาฝึกอบรมและปฏิบติัหน้าท่ีแทนพนกังานคนเดิมไดท้นัการณ์ กรณีพนกังานลาออกโดยไม่แจง้ธนาคารล่วงหน้า
ตามกฎขอ้บงัคบั ธนาคารจะแกไ้ขโดยวิธีการเดียวกบัการลาหยดุหรือลาป่วยกะทนัหันของพนกังาน และรีบด าเนินการ
สรรหาและอบรมพนกังานใหม่ เพ่ือมาปฏิบติัหนา้ท่ีแทนโดยเร็วท่ีสุด 
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บทคดัย่อ 
 จากปัญหาการลดลงของยอดขายและจ านวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการในปัจจุบนัของศูนยดู์แลผวิพรรณและความงาม 
ร้านหน่ึงโนแอล สาขาเลียบทางด่วนเอกมยั - รามอินทรา ทางผูว้ิจยัจึงไดท้  าการศึกษาถึงแนวทางการเพ่ิมยอดขายและ
ผูเ้ขา้ใช ้โดยการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงปัญหาท่ีมีสาเหตุหลกัมาจากปัจจยัดา้นคุณภาพการ
ให้บริการ และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาวิเคราะห์เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขและพฒันาปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ ของศูนยดู์แลความงามหน่ึงโนแอล สาขาเลียบทางด่วนเอกมยั – รามอินทรา โดยการศึกษาคน้ควา้วิจัยคร้ัง
น้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยด าเนินการศึกษาเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการ
สอบถามด้วยค าถามแบบปลายเปิดกับกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงแบ่งออกเป็นกลุ่มผูเ้ขา้ใช้บริการรายเก่า และ กลุ่มผูเ้ขา้ใช้
บริการรายใหม่ จากนั้นผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดม้าประมวลผล วิเคราะห์ร่วมกบัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดศึ้กษา
คน้ควา้ เพ่ือสรุปขอ้มูลในรูปแบบของเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาหลกัเร่ืองคุณภาพการบริการนั้น มาจาก สองสาเหตุหลกั คือ ปัญหาในดา้นการ
ให้บริการของช่างเทอราปิส และปัญหาดา้นการจองคิวเขา้ใช้บริการ เพ่ือด าเนินการแกไ้ขปัญหาด้านคุณภาพการ
ให้บริการดงักล่าว ผูว้ิจยัไดใ้ช ้ทฤษฎีมิติของคุณภาพการบริการ โดยผูว้ิจยัเสนอให้เลือกใชแ้นวทางท่ี 1 เป็นแนวทาง
ในการเพ่ิมระดับคุณภาพการบริการของศูนยค์วามงาม หน่ึงโนแอล สาขาเลียบทางด่วน     เอกมยั – รามอินทรา 
เน่ืองจาก การฝึกอบรบพนักงานให้มีทกัษะ และความเช่ียวชาญในการให้บริการ ย่อมเป็นการพฒันาพนักงานให้
พร้อมต่อการให้บริการอยูเ่สมอ เม่ือพนกังานมีความช านาญในการให้บริการแลว้ ทางบริษทัสามารถจดัวดัคุณภาพใน
การให้บริการพนักงานเพ่ือจดัท าแบบประเมินว่าพนักงานท่ีไดรั้บการฝึกอบรมแลว้มีการพฒันาตนเองมากน้อยใน
ระดบัใด และสามารถประเมินผลว่าพนกังานแต่ละคนมีการให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีเหมือนกนัหรือต่างกนัหรือไม่ ซ่ึงมี
ส่วนช่วยให้พนกังานมีมาตราฐานในการให้บริการท่ีเป็นมาตราฐานเดียวกนัยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัส่งผลดีต่อภาพลกัษณ์ของ
ร้าน ท าให้เกิดความเช่ือมนัและไวว้างใจในการบริการ และเพ่ือให้แนวทางการแกไ้ขปัญหาน้ีบรรลุผลส าเร็จ ผูว้ิจยันึง
ไดน้ าเสนอทั้งแผนการปฏิบติังาน ดชันีวดัความส าเร็จ ตลอดจนแผนส ารองประกอบ 
ค าส าคญั :ศูนยดู์แลผวิพรรณและความงาม/ คุณภาพการบริการ/ แนวทางการแกไ้ขปัญหา  
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ABSTRACT 
 From the problems of sales and customers decreases of Beauty Centre Nuengnoelle Eakamai - Ramintra 
branch in now, The objectives of this research were study of the problem from the service quality factors to analysis 
the service quality problem solving solutions of Nuengnoelle Beauty Centre Eakamai – Ramintra branch. This 
research was a qualitative research which study and data collection from In-depth interview with open questionnaires 
as a tool to representative sample of the population. The sample consist of Nuengnoelle’s customers, old customers 
and new customers. Then collected and analysis the qualitative data by the linked theories for investigate the result 
of the research in descriptive data. 

From the problems of service quality from collected data, the problems has 2 main topics by the service 
quality of therapists and the service quality of booking service. As the problems, recommended to use the solution 1 
because if therapists has more skills and experiences to service customer, Company can evaluation the how’s therapist 
developed their skills. This is the reason that can improves therapist service quality in same  standard. this research 
has an operation plan, Key Indicator Performances and Back up plan for supported the selected problem solving 
solution. 
Keywords: Beauty centre/ Service quality/ Problem solving solution 
 
1. บทน า 

ศูนยดู์แลผวิพรรณและความงาม หน่ึงโนแอล เปิดให้บริการสปาดูแลผวิพรรณและความงามแบบครบวงจร 
โดยทางบริษัท หน่ึงโนแอล กรุ๊ป ได้คิดค้นและพฒันาตลอดจนน าเข้าส่วนผสมสูตร  ทรีทเมนท์ เทคโนโลยีและ
นวตักรรมท่ีทนัสมยัต่าง ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพกว่าคู่แข่งในตลาด เขา้มาให้บริการ  ผูเ้ขา้ใชบ้ริการ รวมถึงคิดคน้พฒันา
ผลิตภณัฑ์ดูแลผิวหน้าและผิวกายภายในแบรนด์    หน่ึงโนแอล ออกวางจ าหน่าย โดยมีวตัถุประสงค์มุ่งตอบสนอง
ความตอ้งผูบ้ริโภคดา้นการดูแลผวิพรรณอยา่งครอบคลุม มีคุณภาพ เห็นผลไดจ้ริง ภายใตค้วามควบคุมความปลอดภยั 
โดยมีเลขท่ี  จดแจง้เคร่ืองส าอางจากคณะกรรมการองคก์ารอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข ประเทศไทยรับรอง 
อีกทั้งบริษัท ฯ ยงัมุ่งเน้นในเร่ืองการพฒันาบริการ เพ่ืออ านวยความสะดวกสบาย ความ      พึงพอใจ และความ
ประทบัใจ แก่ผูท่ี้เขา้ใชบ้ริการ ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายของบริษทั คือกลุ่มผูเ้ขา้ใชบ้ริการโดยเร่ิมตน้มาจากกลุ่มผูเ้ขา้ประกวด
นางงามตลอดจน ดารา นกัร้อง นกัแสดง นางแบบ นายแบบ และบุคคลมีช่ือเสียงในวงการสังคม รวมถึงลูกคา้ระดบัวี
ไอพี โดยบริษทัไดเ้ร่ิมมีช่ือเสียงในวงการอย่างกวา้งขวางในวงสังคมโดยมี คุณพิงค์ก้ี สาวิกา ไชยเดช ดารานักแสดง
เป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ ปัจจุบนับริษทัฯ มีสาขาทั้งส้ิน 4 สาขา คือ สาขาส านักงานใหญ่เลียบทางด่วน เอกมยั – 
รามอินทรา, สาขาป่ินเกลา้, สาขาสาทร และสาขาพทัยา อีกทั้งยงัมีสาขาแฟรนไชส์ โนแอล บิวต้ีพอยท ์สาขาสุขุมวิท 
ภายใตแ้บรนดห์น่ึงโนแอลอีกดว้ย ซ่ึงศูนยดู์แลผวิพรรณและความงามหน่ึงโนแอล ไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีตลอด
ระยะเวลา 30 ปี เน่ืองดว้ยในยคุปัจจุบนัคนหันมาสนใจในการดูแลสุขภาพรวมถึงผวิพรรณมากยิง่ข้ึน ท าให้เกิดความ
ตอ้งการในการเขา้ใชบ้ริการดูแลผวิพรรณมากยิง่ข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทางบริษทัฯ ยงัไดล้งทุนเพ่ิมเติมในเทคโนโลยีและ
นวตักรรมใหม่ ๆ ดา้นการดูแลผวิพรรณ เพ่ือมุ่งเนน้การเป็นหน่ึงในดา้นสปาดูแลผวิพรรณอีกดว้ย โดยปัจจุบนั บริษทั 
หน่ึงโนแอล กรุ๊ป จ ากดั มีกลุ่มเป้าหมายซ่ึงแบบตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ โดย กลุ่มเป้าหมายคือ เพศหญิง และ
แบ่งตามอายไุดร้ะหว่าง 20-25 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มคนในวยัเรียน อาย ุ26-40 ปี เป็นกลุ่มคนในวยัท างาน  
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 ในการศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าปัญหาการลดลงของยอดขายและจ านวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการใน
ปัจจุบนัของศูนยดู์แลผวิพรรณและความงามหน่ึงโนแอล สาขาเลียบทางด่วนเอกมยั – รามอินทรา ซ่ึงสาเหตุหลกัของ
ปัญหาเกิดจากคุณภาพการให้บริการ โดยมีขอ้มูลสนบัสนุนตามแผนภูมิดงัต่อไปน้ี 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 1  แผนภูมิสรุปยอดสมาชิกเดิมระหว่างปีพ .ศ . 2558 – 2560 โดยปี พ .ศ . 2558 มีจ  านวนยอดสมาชิก
เดิมทั้งหมด 92,917 ท่าน, ปีพ .ศ . 2559 มีจ  านวนยอดสมาชิกเดิมคงเหลือทั้งหมด 85,484 ท่าน จ านวนสมาชิกเดิมลดลง
คิดเป็นร้อยละ 8% ของจ านวนยอดสมาชิกเดิมคงเหลือปีพ .ศ . 2558, ปีพ .ศ . 2560 มีจ  านวนยอดสมาชิกเดิมคงเหลือ
ทั้งหมด 76,936 ท่าน จ านวนสมาชิกเดิมลดลงคิดเป็นร้อยละ 10% ของจ านวนยอดสมาชิกเดิมคงเหลือปีพ .ศ . 2559 
ท่ีมา : นายสิทธิกร พิกุลแยม้ หัวหนา้ฝ่ายการตลาด บริษทั หน่ึงโนแอล กรุ๊ป จ ากดั 
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แผนภูมิท่ี 2  แผนภูมิสรุปสรุปยอดขายกลุ่มผูเ้ขา้รับบริการเดิม ระหว่างปีพ .ศ . 2558 – 2560 โดยปีพ .ศ . 2558 
ตั้ ง เป้ายอดขายไว้ท่ี  100,000,000 บาท ยอดขายรวมสุทธิ 97,613,242 บาท , ปีพ .ศ . 2559 ตั้ ง เป้ายอดขายไว้ท่ี  
100,000,000 บาท ยอดขายรวมสุทธิ 92,732,579 บาท, ปีพ .ศ . 2560 ตั้งเป้ายอดขายไวท่ี้ 100,000,000 บาท ยอดขายรวม
สุทธิ 85,313,972 บาท โดยยอดขายรวมมีอตัราลดลงอยา่งต่อเน่ือง 
ท่ีมา : นายสิทธิกร พิกุลแยม้ หัวหนา้ฝ่ายการตลาด บริษทั หน่ึงโนแอล กรุ๊ป จ ากดั 
 

 
แผนภูมิท่ี 3  แผนภูมิสรุปยอดผูเ้ขา้รับบริการรายใหม่ ระหว่างปี พ .ศ . 2558 –2560 ซ่ึงยอดผูเ้ขา้รับบริการราย

ใหม่ท่ีไม่สนใจสมคัรสมาชิกมีอตัราส่วนเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยจ านวนผูเ้ขา้รับบริการรายใหม่มีจ านวนน้อยลง
อยา่งต่อเน่ือง 
ท่ีมา : นายสิทธิกร พิกุลแยม้ หัวหนา้ฝ่ายการตลาดบริษทั หน่ึงโนแอล กรุ๊ป จ ากดั 
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เป้าหมายรายได้ ยอดขายปี พ.ศ. 2558 ยอดขายปี พ.ศ. 2559 ยอดขายปี พ.ศ. 2560

แผนภูมิสรุปสรุปยอดขายกลุ่มผูเ้ขา้รับบริการเดิม
ระหวา่งปี พ.ศ.2558 - 2560
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แผนภูมิท่ี 4 แผนภูมิสรุปยอดขายกลุ่มผูเ้ขา้รับบริการรายใหม่ ระหว่างปีพ .ศ . 2558 – 2560 โดยปี พ .ศ . 2558 
ตั้งเป้ายอดขายไวท่ี้ 40,000,000 บาท ยอดขายรวมสุทธิ 37,811,650 บาท,  ปี พ .ศ . 2559 ตั้งเป้ายอดขายไวท่ี้ 40,000,000 
บาท ยอดขายรวมสุทธิ 34,093,485 บาท, ปี พ .ศ . 2560 ตั้ งเป้ายอดขายไว้ท่ี 40,000,000 บาท ยอดขายรวมสุทธิ 
29,320,391 บาท โดยยอดขายรวมมีอตัราลดลงอยา่งต่อเน่ือง 
ท่ีมา : นายสิทธิกร พิกุลแยม้ หัวหนา้ฝ่ายการตลาดบริษทั หน่ึงโนแอล กรุ๊ป จ ากดั 
 
2. แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 
เอกชยั บุญยาธิษฐาน )2553: 1( การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์โดยมองจากตวัธุรกิจออกสู่

ปัจจยัโดยรอบและช่วยก าหนดถึงศกัยภาพในการประกอบการธุรกิจและสภาพแวดลอ้มของบริษทัหรือองค์กร โดย
เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการประเมินสภาพ สถานการณ์ของการประกอบการธุรกิจทุกประเภท โดยช่วยให้ผูบ้ริหารได้
วิเคราะห์และรับรู้ถึงสภาพของจุดแข็งและจุดอ่อน จากการประเมินสภาพแวดลอ้มของบริษัทหรือองค์กร เพ่ือให้
เล็งเห็นโอกาส ความกา้วหนา้ และอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากปัญหาของสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก พร้อม
ศึกษาถึงผลกระทบในการลงทุน ก าหนดวิสัยทศัน์ จดัท ากลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือปรับใชใ้นการประกอบการธุรกิจ
ต่อไปในอนาคตให้มีศกัยภาพและพฒันาไปในทางท่ีดียิ่งข้ึน โดยความหมายของ SWOT ประกอบดว้ย จุดแข็งหรือ
จุดเด่น )Strengths( หรือตวัยอ่ S ซ่ึงเปรียบไดถึ้งจุดแข็งหรือความสามารถขององคก์รท่ีโดดเด่น ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเป็นขอ้
ไดเ้ปรียบในการประกอบการธุรกิจ โดยวิเคราะห์จากสภาพแวดลอ้มภายในของบริษทัหรือองค์กร , จุดอ่อนหรือจุด
ด้อย )Weaknesses( หรือตัวย่อ W ซ่ึงเปรียบได้ถึงจุดอ่อน ปัญหา ข้อเสีย และข้อบกพร่องท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบการธุรกิจ โดยวิเคราะห์จากสภาพแวดลอ้มภายในของบริษทัหรือองค์กร โดยเป็นปัจจยัท่ีมีส่งผลเสียและมี
ส่วนท าให้การประกอบการธุรกิจของบริษทัหรือองคก์รไม่ประสบผลส าเร็จหรือเสียเปรียบบริษทัหรือองคก์ร , โอกาส 
(Opportunity) หรือตวัย่อ O ซ่ึงเปรียบไดถึ้งปัจจยัท่ีส่งผลดีและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบการธุรกิจของบริษัท

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

เป้าหมายรายได้ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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ระหวา่งปี พ.ศ.2558 - 2560

จ านวนเงิน
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หรือองคก์ร โดยสามารถวิเคราะห์ไดจ้ากสภาพแวดลอ้มภายนอกของบริษทัหรือองคก์ร โดยเป็นประเมินภาพรวมของ
ปัจจยัภายนอกหรือสถานการณ์ท่ีเป็นอยู ่ณ ช่วงเวลานั้น, อุปสรรค (Threat) หรือตวัยอ่ T ซ่ึงเปรียบไดถึ้งปัจจยัท่ีส่งผล
เสียและเป็นอุปสรรคต่อการประกอบการธุรกิจของบริษทัหรือองคก์ร โดยสามารถวิเคราะห์ไดจ้ากสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก เป็นปัจจยัท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือประเมินผลและจดัท ากลยุทธ์ส าหรับแนวทางแก้ปัญหา ป้องกนั หรือ
หลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีเป็นผลเสียต่อการประกอบการธุรกิจของบริษทัหรือองคก์รต่อไปในอนาคต 
 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพนัธ์แบบแมตริกซ์ )TOWS Matrix( 
ประดิษฐ์ ภิญโญภาสกุล )2555: 6( เป็นการวิเคราะห์เชิงมองจากบุคคลภายนอกสู่การประกอบการ

ธุรกิจ โดยเป็นการส ารวจความคิดเห็นหรือศึกษาข้อมูลจากผูเ้ข้ารับบริการหรือผูบ้ริโภค และน ามาวิเคราะห์
ประเมินผลในการสร้างแผนการด าเนินงาน หรือ กลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุตรงตามเป้าหมายของ
วตัถุประสงคใ์นการประกอบการธุรกิจท่ีไดก้  าหนดไว ้ 

โดยการวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์  (TOWS Matrix) เพ่ือสร้างกลยุทธ์ในการ
ประกอบการธุรกิจนั้ น สามารถสร้างไดโ้ดยการจดัท า TOWS Matrix เพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์ประเมินผลเพ่ือ
ก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ส าหรับประยุกตใ์ชก้ารประกอบการธุรกิจ ซ่ึงการก าหนดแผนกลยุทธ์แบบการวิเคราะห์ใน
รูปแบบความสัมพนัธ์แบบแมตริกซ์นั้น สามารถท าให้การประกอบธุรกิจบรรลุผลส าเร็จไดดี้กว่าการวิเคราะห์ SWOT 
โดนขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดในการจดัท าวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพนัธ์แบบแมตริกซ์ นั้นมีอยูด่ว้ยกนั 2 ขอ้ส าคญั คือ 
1) การก าหนดจุดแข็ง )Strengths(, จุดอ่อน )Weaknesses(, โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) เพ่ือใชส้ าหรับ
การวิเคราะห์ประเมินถึงศกัยภาพในการประกอบการธุรกิจของบริษทัหรือองค์กร เพ่ือใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ 
ส าหรับวางแผนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายวตัถุประสงค์  2) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ภายนอกและปัจจยัภายใน โดยไดม้าจากการวิเคราะห์ SWOT ซ่ึงสามารถสรุปเป็นแผนการก าหนดกลยุทธ์หรือยทุธ์
ศาสตร์ในการประกอบการธุรกิจ ได ้4 ประเภท คือ กลยุทธ์เชิงรุก, กลยุทธ์เชิงป้องกนั, กลยุทธ์เชิงแกไ้ข, กลยุทธ์เชิง
รับ 
 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ )Service( 
ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ )Philip Kotler, 2010( ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของการให้บริการว่า การบริการ คือ การ

ปฏิบติัการใด ๆ ท่ีกลุ่มบุคคลในบุคคลหน่ึงน าเสนอให้กบัอีกกลุ่มบุคคล ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีไม่มีตวัตน หรือจบัตอ้ง
ไม่ได ้ไม่แสดงถึงความเป็นเจา้ของการกระท าหรือการปฏิบติันั้น ๆ  โดยการกระท าหรือการปฏิบติันั้น มีจุดประสงค์
และความตั้งใจในการน าเสนอถึง เพ่ือน าไปสู่ความพึงพอใจของผูไ้ดรั้บ 
 

2.4 ความหมายของธุรกิจบริการ (Service Business) 
ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย ์)2548: 1( ไดก้ล่าวถึงธุรกิจบริการไวว้่า เป็นองคก์รหรือหน่วยงานท่ีถูกจดัตั้ง

ข้ึนเพ่ือให้การบริการ ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแสวงหาก าไร โดยการขายหรือให้บริการอาจเป็นการขายทางตรงถึงมือผู ้
เขา้รับบริการ หรือโดยทางออ้ม หรือโดยต่อเน่ืองก็ได้ 
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2.5 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุณภาพการให้บริการ )Service Quality( 
ลิวอิส และบูม )Lewis & Bloom, 1983( ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของ คุณภาพการให้บริการ ไวว้่า คุณภาพ

การให้บริการ คือ เคร่ืองมือช้ีวดัถึงระดบัของการให้บริการท่ีส่งมอบโดยบุคคล   ใด ๆ ไปยงัอีกบุคคลหน่ึงโดย
ค านึงถึงความตอ้งการของบุคคลท่ีไดรั้บการบริการเป็นหลกั ซ่ึงการส่งมอบการบริการท่ีมีคุณภาพ  หมายความไดว้่า 
การตอบสนองต่อผูรั้บบริการซ่ึงอยูบ่นเกณฑช้ี์วดัพ้ืนฐานดา้นความคาดหวงัของผูเ้ขา้รับบริการ 

 
2.6 การวดัคุณภาพการบริการ  

 ) Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988( 1) ในทุก ๆ การให้บริการจะเกิดความคาดหวงัถึงความพึง
พอใจต่อการให้บริการของผูเ้ขา้รับบริการอยู่เสมอ หลกัวิเคราะห์คุณภาพของการบริการซ่ึงเกิดจากการเปรียบเทียบ
หรือคาดหวงัในสายตาผูรั้บบริการ จ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีสามารถวิเคราะห์คุณภาพของการบริการได ้หรือเรียกว่า 10 
มิติคุณภาพการบริการ (SERVQUAL) โดยจ าแนกไดเ้ป็น 10 ส่วนหรือ 10 มิติ ดงัต่อไปน้ี ความสามารถ (Competence) 
หมายถึง ทกัษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะทางของผูใ้ห้บริการ , ความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) หมายถึง ความไวว้างใจท่ีเป็นความน่าเช่ือถือในตวัผูใ้ห้บริการโดยไดรั้บจากผูใ้ชบ้ริการ อาจเป็นความ
สม ่าเสมอในการให้บริการท่ีมีมาตราฐานจนเกิดเป็นความน่าเ ช่ือถือและความไว้วางใจได้, การตอบสนอง 
(Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมในการให้บริการ ความตรงต่อเวลาในการให้บริการเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดท้นัเวลา, ความเขา้ถึงได ้(Accessibility) หมายถึง ผูเ้ขา้รับบริการสามารถเขา้ถึงการบริการได้
อย่างตรงความตอ้งการ มีความสะดวกสบายในการเขา้ถึงหรือรับการบริการจากผูใ้ห้บริการ , ความเขา้ใจผูรั้บบริการ 
(Understanding) หมายถึง     ผูใ้ห้บริการจ าเป็นตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจถึงจุดประสงค ์ความตอ้งการของผูเ้ขา้รับ
บริการ, การติดต่อส่ือสาร (Communication) หมายถึง ผูใ้ห้บริการต้องรับฟังถึงปัญหาและความต้องการของ
ผูรั้บบริการ เขา้ใจภาษาของผูเ้ขา้รับบริการท่ีตอ้งการส่ือถึง , ความไวว้างใจ (Creditability) หมายถึง การให้บริการมี
ความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบท่ีมาท่ีไปของการ, ความปลอดภยั (Security) หมายถึง ความปลอดภยั
ต่อผูเ้ขา้รับบริการ เช่น ดา้นสถานประกอบการให้บริการ ดา้นกายภาพ รวมถึงความปลอดภยัในการเงินของผูเ้ขา้รับ
บริการ, ความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy) หมายถึง ผูใ้ห้บริการมีความสุภาพอ่อนน้อม มีมารยาทท่ีดี พูดจาไพเราะ มี
บุคลิกภาพท่ีดี มีใจรักการให้บริการ มีความเป็นมิตร ดูแลเอาใจใส่ในการให้บริการเป็นอย่างดี , การจับต้องได้ 
(Tangibility) หมายถึง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบการให้บริการ ส่ิงอ  านวยความสะดวกต่าง ๆ 

 
2.7 แนวคิด 5 มิติคุณภาพการบริการ (SERVQUAL) 

 (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1991( แนวคิดการก าหนดปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ซ่ึงสามารถ
รวมปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์และความเหล่ือมล ้ าเขา้ดว้ยกัน ท าให้สามารถแบ่งหลกัปัจจยัท่ีใชก้  าหนดคุณภาพการ
ให้บริการในธุรกิจการให้บริการไดอ้ยา่งกวา้งขวางไดเ้ป็นปัจจยัหลกั 5 ดา้นหรือ 5 มิติคุณภาพการบริการ ดงัต่อไปน้ี 
ความเป็นรูปธรรมส่ิงท่ีสัมผสัได้ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะของส่ิงท่ีปรากฏให้เห็นในทางกายภาพท่ีสามารถ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ข้ารับบริการ หรือตราสัญลักษณ์ท่ีเก่ียวข้องในการให้บริการ อาจกล่าวรวมถึง
สภาพแวดลอ้มของการให้บริการ เช่น การเอาใจใส่ในการบริการของผูใ้ห้บริการ ความตั้งใจของผูใ้ห้บริการ หรือการ
บริการท่ีถูกน าเสนอออกมาเป็นรูปธรรมแก่ผูเ้ขา้รับบริการไดอ้ย่างชดัเจน, ความน่าเช่ือถือท่ีไวว้างใจได ้ (Reliability) 
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หมายถึง ความสามารถของผูใ้ห้บริการท่ีสามารถให้บริการไดต้รงตามค าสัญญาหรือบริการท่ีน าเสนอกบัผูรั้บบริการ 
จ าเป็นตอ้งมีความถูกตอ้ง เหมาะสม แม่นย  า สม ่าเสมอในทุก ๆ คร้ังของการให้บริการ อาจเรียกไดว้่า ความมีมาตรฐาน
ในการให้บริการ ซ่ึงท าให้ผูรั้บบริการรู้สึกถึงการบริการท่ีมีความน่าเช่ือถือและให้ความไวว้างใจในการรับบริการ
ต่อไปในอนาคต, การตอบสนองต่อลูกคา้ )Responsiveness( หมายถึง ความสามารถในการให้บริการแก่ผูเ้ขา้รับบริการ 
โดยมีความพร้อมท่ีสามารถตอบสนองถึงความตอ้งการของผูเ้ชา้รับบริการไดอ้ย่างทนัท่วงที ผูเ้ขา้รับบริการสามารถ
เขา้ถึงตวัการให้บริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ซบัซอ้น และมีความสะดวกสบาย และผูใ้ห้บริการจ าเป็นตอ้งกระจายหรือ
อ านวยความสะดวกไปยงัผูเ้ขา้รับบริการอย่างทัว่ถึง รวดเร็ว เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ขา้รับบริการ, การให้
ความเช่ือมัน่และไวว้างใจ (Assurance) หมายถึง ความสามารถท่ีสร้างความไวว้างใจและเช่ือมนัให้แก่ผูรั้บบริการ โดย
เกิดจากปัจจยัของผูใ้ห้บริการในดา้น ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์ในการให้บริการ 
ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการได ้ โดยพึงค านึงถึงหลกัของผูใ้ห้บริการท่ีตอ้งมีความสุภาพ มี
มารยาทท่ีดี มีใจรักการให้บริการ บุคลิกภาพท่ีดี รวมถึงเขา้ใจภาษาของผูเ้ขา้รับบริการท่ีตอ้งการส่ือถึง เพ่ือหลอมรวม
เป็นความมีประสิทธิภาพท่ีสามารถก่อให้เกิดความมั่นใจและความไวว้างใจท่ีดีจากผูเ้ข้ารับบริการ, การเข้าใจ
ผูรั้บบริการ )Empathy( หมายถึง ความสามารถในการเอาใจใส่ดูแลผูเ้ขา้รับบริการตามความต้องการของผูเ้ขา้รับ
บริการตามแต่ละบุคคล โดยพึงค านึกถึงจุดประสงคข์องผูเ้ขา้รับบริการเป็นหลกั เพ่ือตอบสนองถึงความตอ้งการของผู ้
เขา้รับบริการ โดยมีส่วนช่วยให้การให้บริการของผูใ้ห้บริการนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวอี้กดว้ย  

 
2.8 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

สคริฟท์แมน และ คานุก (Schiffman & Kanuk,1997: 7) ได้ให้นิยามความหมายของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคไวว้่า คือพฤติกรรมหรือการกระท าท่ีผูบ้ริโภคเลือกสรรหรือแสวงหาการซ้ือ การประเมิน หรือการรับบริการ 
ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดหวงัว่าจะไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการของตนไดอ้ยา่งเป็นท่ีพึงพอใจ โดยเป็นการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคเองในการใชปั้จจยัหรือทรัพยากร เช่น เวลา เงิน เพ่ือซ้ือหรือบริโภค ผลิตภณัฑห์รือบริการต่าง ๆ 
 
3. วธิีการด าเนินการวจิัย  

ในการด าเนินการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกวิธีส ารวจเก็บขอ้มูลโดยวธีิการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตวัอยา่งและไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ี คือ 
 

กลุ่มตวัอยา่ง  
ส าหรับการก าหนดระเบียบวิธีการด าเนินการวิจยัหรือกระบวนการวิจยั ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชก้ระบวนการวิจยัเชิง

คุณภาพโดยก าหนดกลุ่มประชากร จากนั้นไดแ้บ่งกลุ่มตวัอยา่งไว ้2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูเ้ขา้ใชบ้ริการรายเก่าจ านวน 5 ท่าน 
และ ผูเ้ขา้ใชบ้ริการรายใหม่จ านวน 5 ท่าน  โดยผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสุ่มเลือกกลุ่มตวัอย่างจากกลุ่มผูเ้ขา้ใชบ้ริการทั้ง
สองกลุ่ม เพ่ือสามารถน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากกระบวนการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ประมวลผลขอ้มูลอนัน าไปสู่ผลการวิจยั
ต่อไป 
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การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการเก็บขอ้มูลการวิจยั จากการสัมภาษณ์ ดว้ยตนเองโดยเดินทางไปท าการสัมภาษณ์และการ

โทรศพัทไ์ปท าการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างผูเ้ขา้รับบริการรายเก่าและรายใหม่ โดยท าการนดัเวลาสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 
ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลในลกัษณะน้ีเป็นกระบวนการเก็บขอ้มูลตามแนวทางของกระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมี
สาระส าคญั คือ เม่ือผูว้ิจยัไดท้  าการสร้างแบบสัมภาษณ์และท าการสัมภาษณ์เรียบร้อยแลว้ จากนั้นผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการสัมภาษณ์ดงักล่าวไปวิเคราะห์หาขอ้มูลทางกระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพในล าดบัถดัไป 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี ใชก้ารสัมภาษณ์เป็นการเก็บขอ้มูลในรูปแบบขอ้มูลปฐมภูมิ เพ่ือน า

ศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหา และปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ โดยการสัมภาษณ์ของการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนด
ออกเป็น 1 รูปแบบ 2 หัวขอ้ ดงัน้ี 

1. การสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง (Structured interview) เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคลโดยผูว้ิจัยได้ท  าการ
วางแผน เตรียมชุดค าถามแบบปลายปิด (Close Question) โดยสัมภาษณ์ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ได้แก่ ช่ือ 
นามสกุล อาย ุอาชีพ และความสม ่าเสมอในการเขา้ใชบ้ริการ 

2. การสัมภาษณ์เชิงก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured interview) เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคลโดยผูว้ิจยัโดย
ผูว้ิจัยได้ท  าการวางแผนเตรียมชุดค าถามแบบปลายเปิด )Open Question) ซ่ึงเป็นเน้ือหาค าถามเฉพาะใช้ในการ
สัมภาษณ์ โดยเปิดโอกาสให้ผูถู้กสัมภาษณ์ไดแ้สดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระในประเด็นท่ีมีความเ ก่ียวขอ้งกบั
ประเด็นท่ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดชุดค าถามไว ้และสามารถน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูส้ัมภาษณ์มาวิเคราะห์ไดใ้นหลากหลาย
แง่มุม 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 
ในการท าวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยมีล าดบัขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง มาเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของ
ขอ้มูลของแต่ละบุคคล โดยจดัล าดบัตามความส าคญัและคุณลกัษณะขอขอ้มูลท่ีไดรั้บ 

2. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ท่ีจดัล าดบัความส าคญัแลว้มาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลทางเอกสารท่ีเก่ียว
ขา้ง เช่น ทฤษฎีแนวคิด ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือทราบถึงลกัษณะความคลา้ยคลึงหรือแตกต่างกนัของขอ้มูล 

3. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และจากการท าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์ร่วมกนัอยา่ง
เป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การเช่ือมโยงของขอ้มูล โดยแสดงความส าคญัของขอ้มูลไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน เพ่ือสะดวกในการ
วิเคราะห์และสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบขอ้มูลเชิงพรรณนา ท่ีมีรายละเอียดและมีขอ้มูลเชิงลึก โดยมีการ
อา้งถึงท่ีมาของขอ้มูลท่ีไดรั้บมาโดยตรง ทั้งขอ้มูลท่ีไดท้  าการคน้ควา้หรือขอ้มูลทางเอกสาร 

ทั้งน้ี ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง และขอ้มูลจากเอกสาร ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่าง ๆ จะถูกน ามาประมวลผล วิเคราะห์ร่วมกนั โดยเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามขอ้เท็จจริง ใน
รูปแบบของขอ้มูลเชิงพรรณนาท่ีน าไปสู่ค าตอบของผลการศึกษาคน้ควา้ ท่ีเป็นขอ้มูลเชิงเหตุผล เพ่ือสามารถน าไป
สรุปตามหลกัวิชาการเขียนรายงานถึงปัญหาและปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการของศูนยค์วามงามหน่ึงโนแอล สาขา
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เลียบทางด่วนเอกมยั - รามอินทรา รวมทั้งแนวทางการพฒันาและแผลกลยุทธ์ด้านคุณภาพการให้บริการของศูนย์
ความงามหน่ึงโนแอล สาขาเลียบทางด่วนเอกมยั - รามอินทรา 
 

4. ผลการศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหาสาเหตุของปัญหา 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง พบว่า สาเหตุของปัญหาโดยรวม สามารถจ าแนกไดด้งัหัวขอ้ต่อไปน้ี 
1. ปัญหาดา้นการให้บริการของช่างเทอราปิส โดยจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง พบว่ากลุ่มผูเ้ขา้ใชบ้ริการ

รายเก่า จ  านวน 3 จาก 5 ท่าน และ กลุ่มผูเ้ขา้ใชบ้ริการรายใหม่ จ านวน 4 จาก 5 ท่าน ให้ขอ้มูลดา้นการให้บริการท่ี
พบว่ามีปัญหาหรือขอ้บกพร่อง โดยจากขอ้มูลท่ีไดว้ิเคราะห์จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง พบว่า ปัญหาส่วนมากคือ 
ช่างเทอราปิสให้บริการไดไ้ม่เหมือนกัน ยงัขาดประสบการณ์และทกัษะในการนวดทรีทเมนทเ์ป็นอย่างมาก ช่าง
เทอราปิสบางท่านให้บริการดีเยีย่ม สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได ้มีทกัษะการนวดท่ีดี นวดทรีทเมนทไ์ด้
เห็นผลชดัเจน สร้างความพึงพอใจแก่ผูเ้ขา้รับบริการได ้ ซ่ึงส่วนมากเป็นช่างเทอราปิสท่ีมีประสบการณ์การท างานมา
นานมากกว่า 10 ปี และไดใ้ห้บริการมานาน มีทกัษะการนวดทรีทเมนท ์ รวมถึงการให้ขอ้มูลค าแนะน าแก่ผูเ้ข้าใช้
บริการไดดี้ ซ่ึงช่างเทอราปิสบางท่านท่ีเพ่ิงเขา้มาใหม่ยงัไม่สามารถให้บริการไดดี้เท่ากบัช่างเทอราปิสคนเดิม ขาด
ทกัษะและประสบการณ์ในการนวดทรีทเมนท ์โดยผูเ้ขา้ใชบ้ริการบางท่านไดท้ดลองเขา้ใชบ้ริการกบัช่างเทอราปิสท่ี
เพ่ิงเขา้มาท างานใหม่ เน่ืองดว้ยสาเหตุท่ีช่างเทอราปิสประจ าตวัหยุดงาน ช่างเทอราปิสคนท่ีตอ้งการให้บริการติด
ให้บริการแก่ผูเ้ขา้ใชบ้ริการท่านอ่ืนอยู ่หรือช่างเทอราปิสประจ าตวัไม่ไดท้  างานท่ีหน่ึงโนแอลแลว้ 

2. ปัญหาดา้นการจองคิวเขา้ใชบ้ริการซ่ึงเป็นเหตุให้ผูเ้ขา้ใชบ้ริการไม่ไดเ้ขา้ถึงการให้บริการท่ีรวดเร็วตาม
ความตอ้งการ โดยจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง พบว่ากลุ่มผูเ้ขา้ใชบ้ริการรายเก่า จ  านวน 3 จาก 5 ท่าน กลุ่มผูเ้ขา้ใช้
บริการรายใหม่ จ านวน 2 จาก 5 ท่าน ให้ขอ้มูลดา้นการจองคิวท่ีพบว่ามีปัญหาหรือขอ้บกพร่อง โดยจากขอ้มูลท่ีได้
วิเคราะห์จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง พบว่า การจองคิวเขา้ใชบ้ริการท่ีเร็วท่ีสุดและแม่นย  าท่ีสุดคือการ โทรศพัทไ์ป
จองคิวทางหนา้ร้าน แต่ยงัมีขอ้จ ากดัดา้นเวลา เน่ืองดว้ย เวลาเปิดท าการของร้านคือ 09:30 – 18:30 น  .ท าให้นอกเวลา
ท าการไม่สามารถจองคิวเขา้ใชบ้ริการล่วงหน้าได ้ซ่ึงท าให้พลาดโอกาสในการเขา้ใชบ้ริการ อีกทั้งช่องทางจองคิว
ออนไลน์ ผา่นทางแอดมินผูใ้ห้บริการให้ทางแอพพลิเคชัน่ LINE ในปัจจุบนัท่ีมี อยูย่งัมีขอ้บกพร่องซ่ึงไม่สามารถแจง้
ให้ผูเ้ขา้ใชบ้ริการทราบไดว้่า มีคิวว่างหรือไม่ ช่างเทอราปิสประจ าตวัมีคิวว่างหรือไม่ โดยปัญหาเหล่านั้นเกิดจาก
ข้อจ ากัดในด้านการส่ือสารระหว่างแอดมินผูใ้ห้บริการในแอพพลิเคชัน่ LINE กับพนักงานจองคิวหน้าร้าน ท่ีไม่
สามารถตรวจสอบขอ้มูลของคิวว่างและติดต่อและลงเวลาจองคิวไดน้อกเหนือเวลาท าการ ซ่ึงยงัขาดระบบจองคิว
ออนไลน์ท่ีสามารถตรวจสอบและลงเวลาไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
 

แนวทางเลือกการแกไ้ขปัญหา 
จากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาในการให้บริการท่ีทางผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์จากกลุ่ม

ตวัอยา่งผูเ้ขา้ใชบ้ริการ ทางผูว้ิจยัไดเ้ลือกแนวทางการแกไ้ขปัญหา โดยจ าแนกเป็นแนวทางเลือกการแกไ้ขปัญหาได ้ 3 
หัวขอ้ ดงัน้ี 

1. ใชห้ลกัทฤษฎีมิติคุณภาพการบริการ )SERVQUAL( เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการบริการดา้นการให้ความเช่ือมัน่
และไวว้างใจ โดย ก าหนดให้มีการจดัอบรมพนกังานและบุคลากร เพ่ือให้พนกังาน มีทกัษะ ประสบการณ์และมีความ
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เช่ียวชาญในการให้บริการโดยมีมาตราฐานเดียวกนั เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความเช่ือมัน่ในการเขา้รับบริการอย่างต่อเน่ือง 
โดยแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวมีขอ้ดี คือพนกังานเทอราปิสรวมถึงพนกังานส่วนอ่ืน ๆ เช่น พนกังานตอ้นรับ มี
ทกัษะ ความรู้ ความเช่ียวชาญท่ีสามารถใช้ในการให้บริการแก่ผูเ้ข้ารับบริการท่ีดีข้ึน พนักงานทุกคนสามารถ
ให้บริการไดอ้ย่างเป็นมาตรฐานเดียวกนั รวมถึงจะช่วยให้พนักงานมีความต่ืนตวัในการท างานและมีความตอ้งการ
ปรับปรุงการให้บริการของตนเองอยูเ่สมอเพ่ือพร้อมรับการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ และผูเ้ขา้ใชบ้ริการไดรั้บ
การบริการท่ีดี มีมาตราฐานเท่าเทียมกนัไม่ว่าจะเขา้รับบริการจากพนกังานเทอราปิสคนไหนก็ตาม ส่วนขอ้เสีย คือ ใน
การจดัอบรมพนกังานตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งมาก ท าให้เสียโอกาสในการให้บริการแก่ผูเ้ขา้ใชบ้ริการ งบประมาณในการ
จดัอบรม พนกังาน การจา้งผูเ้ช่ียวชาญท่ีค่อนขา้งสูงในแต่ละคร้ัง รวมถึง พนกังานตอ้งเสียสละเวลาส่วนตวัในบางคร้ัง 
เพ่ือมาฝึกอบรม 

2. ใชห้ลกัทฤษฎีมิติคุณภาพการบริการ )SERVQUAL( เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการบริการดา้นการตอบสนองต่อ
ลูกคา้ โดยจดัช่องทางการจองคิว หรือ ช่องทางติดต่อส่ือสารท่ีมีระบบออนไลน์ ตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ลูกคา้ท่ีตอ้งการเขา้รับบริการให้ไดรั้บการบริการไดอ้ยา่งตรงตามความตอ้งการ โดยแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าวมีขอ้ดี คือ การจดัช่องทางติดต่อส่ือสารท่ีมีระบบออนไลน์ตลอด 24 ชัว่โมง ช่วยให้ผูเ้ขา้ใชบ้ริการได้
เขา้รับบริการตามท่ีหวงัไวไ้ดแ้ละยงัช่วยอ านวยความสะดวกและความรวดเร็วในการจองคิวเขา้ใชบ้ริการ ผูเ้ขา้ใช้
บริการไม่ตอ้งรอเป็นเวลานาน รวมถึงสามารถตรวจสอบคิวว่างเขา้ใชบ้ริการและจองคิวเขา้ใชบ้ริการ นอกเวลาท าการ
ของร้านไดอ้ย่างรวดเร็วและแม่นย  า ส่วนข้อเสีย คือ มีต้นทุนในการพฒันาระบบท่ีค่อนขา้งสูง เน่ืองจากตอ้งจา้ง
นักพฒันาระบบในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการใช้จองคิวส าหรับเข้าใช้บริการและต้องใช้ระยะเวลา
พอสมควรในการจดัอบรมพนกังานให้มีความรู้และความพร้อมในการใชร้ะบบจองคิวออนไลน์ รวมถึงผูเ้ขา้ใชบ้ริการ
ตอ้งใชเ้วลาในการท าความเขา้ใจกบัระบบจองคิวออนไลน์ ซ่ึงผูเ้ขา้ใชบ้ริการบางท่านท่ีไม่สะดวกใชร้ะบบจองคิว
ออนไลน์จะเกิดความรู้สึกว่าระบบยุง่ยาก การจองคิวโดยการโทรจองจะสะดวกกว่า 

3. ใชห้ลกัทฤษฎีมิติคุณภาพการบริการ )SERVQUAL( เพ่ือจดัท าหัวขอ้แบบประเมินคุณภาพบริการ โดย
ก าหนดหัวขอ้ในการประเมินโดยพนกังานท่ีไดรั้บคะแนนประเมินในระดบัท่ีลูกคา้พึงพอใจจะไดรั้บคะแนนสะสม 1 
คะแนนต่อคร้ัง โดยรวบรวมคะแนนเพ่ือจดัอนัดบัพนักงานท่ีให้บริการไดดี้เยี่ยม โดยพนักงานท่ีบริการไดดี้เยี่ยมมี
โอกาสไดรั้บโบนัสพิเศษประจ าปี ซ่ึงเป็นแรงจูงใจให้พนักงานไดป้รับปรุงการให้บ ริการให้ดีอยู่เสมอ และช่วยให้
ลูกคา้สามารถเลือกรับบริการจากพนักงานท่ีบริการไดดี้เยีย่มอีกดว้ย โดยแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวมีขอ้ดี คือ 
การให้คะแนนการให้บริการของพนกังานโดยผูเ้ขา้ใชบ้ริการสามารถน าไปพฒันาเป็นการเก็บขอ้มูลสถิติ คุณภาพการ
ให้บริการของพนักงานแต่ละท่านได ้และยงัสามารถน าไปพฒันาเพ่ือจดัอบรม แก่พนักงานท่ียงัให้บริการได้ไม่ดี
เท่าท่ีควร เพ่ือเสริมสร้างความเป็นมาตรฐานเดียวกนั อีกทั้งผูเ้ขา้ใชบ้ริการไดเ้ลือกพนกังานท่ีบริการดีท่ีสุดในร้านให้
เข้าบริการ ซ่ึงเป็นผลท าให้ผูเ้ข้าใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดตามความต้องการ ส่วนข้อเสีย คือ พนักงาน
ให้บริการคนใหม่เกิดความกดดนัในการให้บริการ เช่น อยากให้บริการท่ีดีเทียบเท่าพนักงานท่ีมีประสบการณ์การ
ให้บริการท่ีอยูม่านานแลว้ อีกทั้ง เกิดความยุง่ยากแก่ผูเ้ขา้ใชบ้ริการบางท่านท่ีไม่ตอ้งการให้คะแนนพนกังานคนนั้น ๆ 
หรือ เกิดความรู้สึกไม่ดีระหว่างพนักงานผูใ้ห้บริการกบัผูใ้ช้บริการบางท่านเม่ือทราบว่าผูใ้ช้บริการบางท่านให้
คะแนนการบริการว่าไม่พึงพอใจ บริการไม่ดี ซ่ึงบางคร้ังส่งผลในดา้นลบแก่ร้าน ท าให้ผูเ้ขา้ใชบ้ริการไม่กลา้เลือกรับ
บริการกบัพนกังานท่ีให้บริการไม่ดี และไม่อยากมาใชบ้ริการ 
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แนวทางเลือกการแกไ้ขปัญหาท่ีเสนอ 
แนวทางเลือกการแกไ้ขปัญหาท่ีคาดว่าจะมีความเป็นไปไดใ้นการแกไ้ขปัญหาในการให้บริการของศูนยดู์แล

ผิวความงาม หน่ึงโนแอล สาขา เลียบทางด่วน เอกมยั - รามอินทรา โดยเลือกแนวทางการแกปั้ญหาท่ี 1 โดยใชห้ลกั
หลกัทฤษฎีมิติคุณภาพการบริการ )SERVQUAL( ในดา้นการให้ความเช่ือมัน่และไวว้างใจ โดย ก าหนดให้มีการจดั
อบรมพนักงานและบุคลากร เพ่ือให้พนักงาน มีทกัษะ ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในการให้บริการโดยมี
มาตราฐานเดียวกนัเพ่ือให้ลูกคา้เกิดความเช่ือมัน่ในการเขา้รับบริการอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเหตุผลท่ีทางผูว้ิจยัไดน้ าเสนอ
แนวทางการแกปั้ญหาน้ีเป็นแนวทางการแกปั้ญหาท่ีคาดว่าจะประสบความส าเร็จในการแกไ้ขปัญหาโดยมากท่ีสุด คือ 
การฝึกอบรบพนกังานให้มีทกัษะ มีความรู้ และความเช่ียวชาญในการให้บริการ ยอ่มเป็นการพฒันาตวัพนกังานเองให้
พร้อมต่อการให้บริการอยู่เสมอ โดยเม่ือพนักงานไดรั้บการฝึกอบรมให้มีความช านาญในการให้บริการแลว้ ทาง
บริษทัสามารถจดัวดัคุณภาพในการให้บริการพนักงานเพ่ือจดัท าแบบประเมินว่าพนักงานท่ีไดรั้บการฝึกอบรมแลว้มี
การพฒันาตนเองมากน้อยในระดับใด และสามารถประเมินผลว่าพนักงานแต่ละคนมีการให้บริการแก่ลูกค้าท่ี
เหมือนกนัหรือต่างกนัหรือไม่ ซ่ึงการวดัคุณภาพและประเมินผลพนกังานน้ีจะมีส่วนช่วยให้พนกังานมีมาตราฐานใน
การให้บริการท่ีเป็นมาตราฐานเดียวกนัยิ่งข้ึน โดยไม่ว่าพนกังานเก่าหรือพนกังานใหม่ก็สามารถให้บริการแก่ผูเ้ข้ารับ
บริการไดใ้นลกัษณะเดียวกนั ซ่ึงส่งผลดีต่อภาพลกัษณ์ของร้าน ท าให้เกิดความเช่ือมนัและไวว้างใจในการบริการ ลด
ปัญหาในดา้นของพนกังานท่ีเป็นปัญหาหลกัของการให้บริการ  ท่ีไม่มีคุณภาพและไม่มีมาตรฐาน และยงัช่วยให้ผูเ้ขา้
ใชบ้ริการรายใหม่เกิดความไวว้างใจในการให้บริการของพนกังานและเกิดความเช่ือมัน่ในองคก์รซ่ึงเป็นผลดีในระยะ
ยาวอีกดว้ย 
 
5. แผนส ารองส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาทีไ่ด้เลือกไว้ 

แผนส ารองส าหรับแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีไดเ้ลือกไว ้ เม่ือไม่ประสบความส าเร็จ ทางผูว้ิจยัไดเ้สนอแผน
ส ารองไว ้คือ ทางบริษทัฯ ควรจดัการฝึกอบรมรอบพิเศษ เพ่ืออบรมทกัษะในการนวด ทรีทเมนทส์ าหรับช่างเทอราปิส
ท่ียงัมีผลการประเมินต ่ากว่าเกณฑ์ หรือ มีการติการให้บริการจากผูเ้ขา้ใชบ้ริการในระดบัสูง หากพนักงานท่ีไดเ้ขา้
ฝึกอบรมรอบพิเศษยงัไม่มีการพัฒนาการให้บริการของตนเองข้ึน ทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องมีมาตราการซ่ึงเป็น
บทลงโทษของพนกังานท่ีไม่ให้ความส าคญัแก่การให้บริการของตนเองต่อไปในอนาคต 

 
6. การน าผลวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

จากการท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้วิจยัจนไดแ้นวทางการแกไ้ขปัญหามานั้น ทางผูว้ิจยัหวงัว่า การวิจยัใน
คร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ในการน าไปพฒันาถึงคุณภาพการบริการในดา้นของบุคคลากร พนักงานขององค์กร โดย
เลือกใชแ้นวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์สรุปผลมา และสามารถน าไปปรับพฒันาเพ่ือส่งเสริมให้ธุรกิจมี
ผลก าไร มีผลประกอบการณ์ท่ีดีตามเป้าหมายของบริษทัฯ ท่ีไดก้  าหนดไว ้อีกทั้งทางผูว้ิจยัยงัหวงัว่า การศึกษาคน้ควา้
อิสระในคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้ก  าลงัศึกษาวิจยัถึงปัญหาคุณภาพการบริการ และแนวทางการเพ่ิมของ
ยอดขายและกลุ่มลูกคา้ต่อไปในอนาคต 
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แนวทางการปรับปรุงแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง  
(เฉพาะโครงการที่เป็นรายจ่ายลงทนุ) ของธนาคารออมสิน  

Guidelines for improving procurement plans  
(Only projects that are capital expenditures) of the Government Savings Bank. 

สิริภัทร วรธรรมดิลก1 
1หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, siriphatw1808@gmail.com 

--------------------------------- 
บทคดัย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือให้เขา้ใจถึงสาเหตุและปัญหาในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีไม่ทนัต่อการ  
ใชง้านของธนาคารออมสิน และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูท่ี้ปฏิบติังานท่ีมีต่อการจดัซ้ือจดัจา้ง เพ่ือน ามาปรับปรุง
แผนงานและกระบวนการท างานการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จากผูป้ระสานงาน หรือ
คณะกรรมการ หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการจดัซ้ือจดัจา้ง โดยใชแ้บบสอบถาม และการสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือใน
การศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยมากกบัการตรวจสอบงบประมาณก่อนมีการจดัซ้ือจดัจา้ง  
แต่ละคร้ัง มีการวางแผนการด าเนินการ มีก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน และสามารถด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งให้เป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนดไวไ้ด้ ในด้านระเบียบและวิธีปฏิบติั กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากกับ การมีความรู้ ความเขา้ใจต่อ
พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ ระเบียบ และกฎกระทรวงฯ สามารถวิเคราะห์วิธีการท่ีจะ
จดัซ้ือจดัจา้งได ้มีความรู้ ความเขา้ใจถึงเหตุผล เขา้ใจถึงวิธีการและกระบวนท่ีจะจดัซ้ือจดัจา้ง พร้อมทั้งยงัสามารถ
เขียนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานท่ีต้องการได้ และมีความเห็นด้วยมากท่ีสุด คือการจัดท าคู่มือแสดง
ขั้นตอนการปฏิบติังาน ท่ีไม่ซบัซอ้น ง่ายต่อการปฏิบติั และแสดงระยะเวลาในการด าเนินการท่ีชดัเจน และในดา้นการ
อบรมและให้ความรู้ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมากกบัการให้ความรู้และมีการอบรมแก่ผูป้ฏิบติังานอยา่งทัว่ถึง เน้ือหาใน
การอบรมตอ้งมีความถูกตอ้งตามระเบียบวิธีปฏิบติัของธนาคาร และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง ควรมีส่ือ
ท่ีใช้ในการให้ความรู้ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการจัดซ้ือจัดจ้าง เช่น e-Learning เป็นต้น ควรมีการเผยแพร่ความรู้ 
ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งใน Website ของฝ่ายการพสัดุ และมีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือการเลือก
วิทยากรท่ีจะมาบรรยายตอ้งเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง และสามารถตอบขอ้ซกัถามของ
ผูเ้ข้าอบรมได้เป็นอย่างดี ในอบรมต้องสามารถน าไปปฏิบติังานได้จริง ไม่ใช่เพียงเป็นทฤษฎี ท่ีฟังดู แล้วมีความ
ซับซ้อน ยากต่อการท าความเขา้ใจ และควรมีระบบงานท่ีสามารถตรวจสอบและติดตามสถานะการจดัซ้ือจดัจา้งได ้
ดงันั้นการให้ความรู้แก่ผูป้ฏิบติัก็มีความส าคญัมากในการด าเนินการตามกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งไดถู้กตอ้งตาม
ระเบียบปฏิบติั และเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส คุม้ค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ค าส าคญั:  การแกไ้ขปัญหา, จดัซ้ือจดัจา้ง, ธนาคารออมสิน 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were to enhance the understanding about the causes and problems in the procurement process 

causing delays and to investigate practitioners’ opinions towards the procurement in order to improve working plans and 
processes. The sample of this study was 370 individuals. A questionnaire was used as a research instrument.   

The analytic results indicated the respondents had a high level of agreement with individual budget monitoring 
before a procurement process, well-established planning, certain time framework, and the consistency between planned procurement 
and actual performance. In terms of regulations and practices, the respondents highly agreed with knowledge and 
understanding about Procurement Act, Regulations and Ministerial Regulations, analytic ability of procurement ways, 
procurement rationale, procurement methods and processes, and ability to write desired work specifications. The 
respondents had the highest level of agreement with prepared operating manual with an unsophisticated and easy 
manner, clear operating duration. In terms of the trainings and education, the respondents highly agreed with providing 
education and training to practitioners thoroughly, accurate training content that is consistent to the bank’s 
procurement practices and related laws. Instructional media to educate procurement should be provided such as e-Learning, 
etc. Procurement knowledge and news should be publicized via Supplies Division’s website. The respondents had 
the highest level of agreement with selected lecturers with knowledge and experience in procurement and good 
responsiveness to the trainees, training practicality without relying on difficult and complicated theories. Traceable system 
should be provided for procurement monitoring and follow-up. 
Keywords:  Solving problems, Procurement, Government Savings Bank   
 

1. บทน า 
ปัจจุบนัธนาคารออมสิน ยงัคงมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในรูปของสถาบนั

การเงินท่ีมีรัฐบาลเป็นประกนั อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงการคลงั ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 470 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีสาขาให้บริการทัว่ประเทศ จ านวน 1,039 สาขา โดยเปิด
ให้บริการธุรกิจธนาคารหลากหลายรูปแบบ ทั้ งทางด้านเงินฝาก สินเช่ือ ธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่นเดียวกบัธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป 

โครงสร้างของธนาคารออมสิน ประกอบไปดว้ย 11 กลุ่ม 31 สายงาน 18 ภาค 84 ฝ่าย ทั้งน้ีฝ่ายการพสัดุ อยู่ใน
กลุ่มปฏิบติัการ สายงานบริหารงานกลางซ่ึงปฏิบติังานท่ีธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ ในการด าเนินการเก่ียวกบัการ
จัดซ้ือจัดจ้างของธนาคารออมสิน ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้องอยู่ภายในกรอบการก ากับดูแลของ
กระทรวงการคลงั และรัฐบาล ระเบียบค าสั่งท่ีน ามาใชป้ฏิบติัจึงสอดคลอ้งหรือน าระเบียบค าสั่งของภาครัฐมาใชโ้ดย
อนุโลม ปัจจุบนัธนาคารออมสินถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจัดซ้ือจัดจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 ระเบียบธนาคารออมสิน 
กฎกระทรวงก าหนดให้หน่วยงานอ่ืนท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้ง และการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 และระเบียบธนาคารออมสิน ฉบบัท่ี 628 ว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ท่ีเก่ียวกบัการพาณิชยโ์ดยตรง (ธนาคารออมสิน, 2561) 
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ฝ่ายการพสัดุ ถือเป็นหน่วยงานหลกัของทุกหน่วยงานของรัฐ โดยมีหนา้ท่ีสนบัสนุนเพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ของธนาคาร สามารถบรรลุตามวตัถุประสงค์ของหน่วยงานได ้ซ่ึงมีหน้าท่ีหลักในการบริหารจดัการพสัดุภายใน
หน่วยงาน เพ่ือท่ีจะน ามาใชใ้นการปฏิบติังานหลกัของธนาคาร และเพ่ือให้การด าเนินงานจดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปตาม
ความตอ้งการและก าหนดการตามแผนการด าเนินงานท่ีวางไว ้การปฏิบติังานเป็นไปไดอ้ย่างต่อเน่ืองและเพ่ือให้
ธนาคารไม่เกิดความเสียหาย และตอ้งสามารถปฏิบติังานไดถู้กตอ้งตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและระเบียบ
ของธนาคารดว้ย 

ในการปฏิบติังานการจดัซ้ือจดัจา้งในส่วนของพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.  
2560 ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 นั้น ตอ้งด าเนินการ
ผ่านระบบจดัซ้ือจัดจา้งภาครัฐ และในส่วนของระเบียบธนาคารออมสินเป็นการจดัท าเอกสารท่ีไม่ผ่านระบบ ซ่ึง
ธนาคารออมสินเองตอ้งด าเนินการทั้งสองอย่างควบคู่กนั และการจดัซ้ือจดัจา้งโครงการตามแผนนั้ นจะเป็นงานท่ีต้อง
ประสานงานกบัฝ่ายการพสัดุในการด าเนินการ เพราะงานโครงการเป็นงานท่ีมีวงเงินในการจดัหาสูง และอ านาจในการ
อนุมติั ซ่ึงเป็นงานท่ีมีความซับซอ้น เป็นการจดัซ้ือจดัจา้งจากส่วนกลางทั้งหมด จะแตกต่างกนักบัการจดัซ้ือจดัจา้งใน
ส่วนของภาค เขต หรือ สาขา จะเป็นการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีไม่เกินห้าแสนบาท ซ่ึงจะไม่ได้ถูกบรรจุไวใ้นแผนงาน
โครงการ 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1.  เพ่ือให้เขา้ใจถึงสาเหตุและปัญหาในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีท  าให้เกิดความล่าชา้ 
2.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูท่ี้ปฏิบัติงานท่ีมีต่อการจัดซ้ือจัดจ้าง เพ่ือน ามาปรับปรุงแผนงานและ

กระบวนการท างาน 

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

3. การด าเนินการวจิัย 

ตวัแปรตน้ท่ีท าการศึกษา 
ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- ประสบการณ์ อายกุารท างาน 
- ต าแหน่งงานปัจจุบนั   

ตวัแปรตามท่ีท าการศึกษา 
ความคิดเห็นของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

การจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีต่อกระบวนการจดัซ้ือ
จดัจา้ง 3 ดา้น 

- ดา้นการวางแผน 
- ดา้นระเบียบและวิธีปฏิบติั 
- การอบรมและให้ความรู้  

ผูป้ระสานงานจดัซ้ือจดัจา้ง /
คณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง / 
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัซ้ือ 
จดัจา้ง 
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กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ค  านวณจากจ านวนพนกังานธนาคารออมสินในส านกังานใหญ่จ านวน 
4,360 คน ตามขอ้มูลของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ.  2562 โดยใชว้ิธีการค านวณเพ่ือหาขนาด
ของ Yamane (1973) โดยไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 370 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยก าหนดขนาดตวัอยา่งท่ีความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 และให้มีความผดิพลาดไดไ้ม่เกินร้อยละ 5  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีจะใชก้ารเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่งพนักงานท่ีเคยไดรั้บ
การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง หรือผูป้ระสานงานโครงการต่าง ๆ 
ของธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ จ านวนทั้งหมด 370 ชุด โดยก่อนการแจกแบบสอบถามจะท าการสอบถามก่อนว่า
เคยเป็นคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูป้ระสานงาน โครงการต่าง ๆ  หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือไม่ 
และการสัมภาษณ์เพ่ือเป็นการเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติมจาก ผูป้ระสานงาน คณะกรรมการ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในโครงการ
จดัซ้ือจดัจา้งของธนาคารออมสิน จ านวน 5 ราย  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ ต าแหน่ง อายุงาน ระดบัการศึกษา 

โดยเป็นแบบตวัเลือก 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งแบ่งเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นการวางแผน ดา้นระเบียบ

และวิธีปฏิบติั และการอบรมและให้ความรู้ เป็นค าถามปลายปิดแบบมาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 5 
ระดบั  

ส่วนที่ 3 ข้อค าถามปลายเปิด (Open-Ended) เป็นค าถามเก่ียวกับความคิดเห็นอ่ืน ๆ พร้อมข้อเสนอแนะของ
ผูต้อบแบบสอบถาม เพ่ือให้ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้สนอแนะความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

การเก็บข้อมูลโดยการการสัมภาษณ์ เพ่ือเป็นการเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติมจากแบบสอบถาม เป็นการถามค าถาม
เก่ียวกบักระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งของธนาคารออมสิน จ านวน 4 ขอ้ 
 
4. ผลการวจิัย 

วธิีการวเิคราะห์ (Data Analysis) 
เม่ือผูท้  าการศึกษาไดรั้บแบบสอบถามท่ีมีผูต้อบแบบสอบถามกลบัมาแลว้ ผูท้  าการศึกษา ไดด้  าเนินการเพ่ือ

การวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
1. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ จ านวน 370 ชุด 
2. น าแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์นั้น มาท าการแยกประเภทของขอ้มูล ลงรหัส และน ามากรอกขอ้มูล  

ลงในโปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ 
3. ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ 
3.1 ในส่วนท่ี 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ผูศึ้กษาท าการแจกแจงความถ่ีของขอ้มูล

เบ้ืองตน้ แบ่งออกเป็นจ านวน และร้อยละ 
3.2 ในส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของพนักงาน ขอ้มูลในส่วนน้ีเป็นขอ้มูลมาตราประเมินค่า โดยใชเ้กณฑ์ 5 

ระดบั ตามมาตราส่วนของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยท่ีทั้ง 5 ระดบั เพ่ือจดัระดบัคะแนนเฉล่ียในด้านทศันคติ และ  
ผูท้  าการศึกษาน าขอ้มูลท่ีไดรั้บ มาท าการวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมี
เกณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉล่ีย เพ่ือจดัระดบัคะแนนเฉล่ียในรูปแบบของช่วงคะแนนเพ่ือแปลความหมาย 
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ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุต าแหน่ง อายงุาน ระดบัการศึกษา 
โดยจะแสดงในรูปของตารางแจกแจงลกัษณะจ าแนกตามประชากรศาสตร์ และการแจกแจงให้ในรูปของจ านวน และ
ร้อยละ 

 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัส่วนบุคคล ลกัษณะ จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 

หญิง 
147 
223 

39.7 
60.3 

อาย ุ ต ่ากว่า 25  ปี 
25 – 30  ปี 
31 – 40   ปี 
41 - 45  ปี 
46 - 50  ปี 

51  ปี ข้ึนไป 

11 
118 
107 
43 
42 
49 

3.0 
31.9 
28.9 
11.6 
11.4 
13.2 

ต าแหน่ง ลูกจา้งแทนพนกังานปฏิบติัการ 
พนกังานปฏิบติัการ 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่าย 
รองผูอ้  านวยการฝ่าย 

ผูอ้  านวยการฝ่าย ข้ึนไป 

39 
286 
37 
3 
5 

10.5 
77.3 
10.0 
0.8 
1.4 

อายงุาน 1 – 5  ปี 
6 – 10   ปี 

11 – 15   ปี 
16 – 20   ปี 
21 - 30  ปี 

31  ปีข้ึนไป 

116 
102 
37 
26 
80 
9 

31.4 
27.6 
10.0 
7.0 
21.6 
2.4 

ระดบัการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

15 
234 
121 
0 

4.1 
63.2 
32.7 

0 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า จากกลุ่มตวัอย่างทางดา้นเพศท่ีท าการสุ่ม มีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60.3 
ดา้นอาย ุ กลุ่มท่ีมีอาย ุ25-30 ปี มีจ  านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.9 รองลงมาคือกลุ่มอาย ุ31 – 40 ปี กลุ่มอาย ุ51 ปี ข้ึน
ไป   กลุ่มอายุ 41 - 45 ปี กลุ่มอายุ 46 - 50 ปี และน้อยท่ีสุดคือ อายุต ่ากว่า 25  ปี ตามล าดับ ด้านต าแหน่ง พนักงาน
ปฏิบติัการ มีจ  านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 77.3  รองลงมาคือ ลูกจา้งแทนพนกังานปฏิบติัการ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่าย 
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ผูอ้  านวยการฝ่าย ข้ึนไป และรองผูอ้  านวยการฝ่าย ตามล าดบั ดา้นอายุงาน กลุ่มท่ีมีอายุงาน จ านวน 1 – 5 ปี มีจ  านวน
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.4 รองลงมาคือกลุ่มท่ีมีอายงุาน 6 – 10 ปี กลุ่มท่ีมีอายุงาน 21 – 30  ปี กลุ่มท่ีมีอายงุาน 11 – 15 ปี 
กลุ่มท่ีมีอายุงาน 16 – 20 ปี และและน้อยท่ีสุดคือกลุ่มท่ีมีอายงุาน 31 ปีข้ึนไป ตามล าดบั ดา้นระดบัการศึกษากลุ่มผูท่ี้ 
จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีจ  านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63.2 รองลงมาคือ กลุ่มผูท่ี้จบการศึกษาระดบัปริญญาโท 
กลุ่มผูท่ี้จบการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี และไม่มีกลุ่มผูท่ี้จบการศึกษาระดบัปริญญาเอก ตามล าดบั 

ในการวิเคราะห์ภาพรวมของแต่ละดา้นในรูปของขอ้มูลมาตราส่วนประเมินค่า โดยใชเ้กณฑ์ 5 ระดบั ตาม
มาตราส่วนของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลความหมาย
ของคะแนน ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็น ต่อกระบวนการในการจดัซ้ือจดัจา้งของ
ธนาคารออมสิน 

ความคิดเห็นต่อการกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง Mean S.D. ระดบัความคิดเห็น 
ดา้นการวางแผน  
- มีการตรวจสอบงบประมาณในการจดัซ้ือจดัจา้งแต่
ละคร้ัง ว่ามีเพียงพอในการซ้ือจา้ง 
- มีการวางแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี 
- มีก  าหนดระยะเวลาท่ีแน่นนอนในการจดัซ้ือจดัจา้ง 
- สามารถด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งให้เป็นไปตามแผน
ท่ีก าหนดไวไ้ด ้
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ดา้นระเบียบและวิธีปฏิบติั 
- มีความรู้ ความเขา้ใจต่อ พรบ.การจดัซ้ือจดัจา้งฯ, ระเบียบ 
และกฎกระทรวงฯ 
- สามารถวิเคราะห์วิธีการท่ีจะจดัซ้ือจดัจา้งไดว้่าควร
ใชว้ิธีใด ในการซ้ือจา้ง 
- มีความเขา้ใจวิธีการและกระบวนท่ีจะจดัซ้ือจดัจา้ง 
- รู้และเขา้ใจเหตุผลของการท่ีจะด าเนินการซ้ือจา้ง
ดว้ยวิธีใด ๆ 
- สามารถเขียนรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของงาน
ท่ีตอ้งการได ้
- ควรมีการจดัท าคู่มือแสดงขั้นตอนการปฏิบติังาน ท่ี
ไม่ซบัซอ้น ง่ายต่อการปฏิบติั และแสดงระยะเวลาใน
การด าเนินการ 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็น ต่อกระบวนการในการจดัซ้ือจดัจา้งของ
ธนาคารออมสิน (ต่อ) 

ความคิดเห็นต่อการกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง Mean S.D. ระดบัความคิดเห็น 
ดา้นการอบรมและให้ความรู้ 
- มีการให้ความรู้และมีการอบรมแก่ผูป้ฏิบติังานอยา่ง
ทัว่ถึง 
- เน้ือหาการอบรมตอ้งมีความถูกตอ้งตามระเบียบวิธี
ปฏิบติัของธนาคาร และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัซ้ือจดัจา้ง 
- การอบรมตอ้งสามารถน าไปปฏิบติังานไดจ้ริง ไม่ใช่
เพียงเป็นทฤษฎี หรือการอ่านระเบียบให้ฟัง 
- วิทยากรตอ้งเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์
เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง และสามารถตอบขอ้ซกัถาม
ของผูเ้ขา้อบรมไดเ้ป็นอยา่งดี 
- ควรมีส่ือท่ีใชใ้นการให้ความรู้ถ่ายทอดความรู้
เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง เช่น e-Learning เป็นตน้ 
- ควรมีการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบั
การจดัซ้ือจดัจา้งใน Website ของฝ่ายการพสัดุ 
- ควรมีระบบงานท่ีสามารถตรวจสอบและติดตาม
สถานะการจดัซ้ือจดัจา้งได ้
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จากตารางท่ี 2 พบว่า ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัต่อกระบวนการในการจดัซ้ือจดัจา้งของธนาคารออมสิน 

ในดา้นการวางแผนมีการตรวจสอบงบประมาณในการจดัซ้ือจดัจ้างแต่ละคร้ัง ว่ามีเพียงพอในการซ้ือจา้ง มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และมีการวางแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี มีก  าหนดระยะเวลาท่ีแน่นนอนในการจดัซ้ือจดั
จา้ง สามารถด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวไ้ด ้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ดา้นระเบียบ
และวิธีปฏิบติั ควรมีการจดัท าคู่มือแสดงขั้นตอนการปฏิบติังาน ท่ีไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการปฏิบติั และแสดงระยะเวลาใน
การด าเนินการ  มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีความรู้ ความเขา้ใจต่อ พรบ. การจดัซ้ือจดัจา้งฯ ระเบียบ และ
กฎกระทรวงฯ สามารถวิเคราะห์วิธีการท่ีจะจดัซ้ือจดัจา้งไดว้่าควรใชว้ิธีใด ในการซ้ือจา้ง มีความเขา้ใจวิธีการและ
กระบวนการท่ีจะจัดซ้ือจัดจ้าง รู้และเข้าใจเหตุผลของการท่ีจะด าเนินการซ้ือจ้างด้วยวิธีใด ๆ และสามารถเขียน
รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของงานท่ีตอ้งการได ้ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการอบรมและให้ความรู้  การ
อบรมตอ้งสามารถน าไปปฏิบติังานได้จริง ไม่ใช่เพียงเป็นทฤษฎี หรือการอ่านระเบียบให้ฟัง วิทยากรตอ้งเป็นผูมี้
ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง และสามารถตอบขอ้ซกัถามของผูเ้ขา้อบรมไดเ้ป็นอยา่งดี และควร
มีระบบงานท่ีสามารถตรวจสอบและติดตามสถานะการจดัซ้ือจดัจา้งได ้มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และมีการ
ให้ความรู้และมีการอบรมแก่ผูป้ฏิบติังานอย่างทัว่ถึง เน้ือหาการอบรมตอ้งมีความถูกตอ้งตามระเบียบวิธีปฏิบติัของ
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ธนาคาร และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง ควรมีส่ือท่ีใชใ้นการให้ความรู้ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดั
จา้ง เช่น e-Learning เป็นตน้ และควรมีการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งใน Website ของ
ฝ่ายการพสัดุ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

3.3 ในส่วนท่ี 3 ขอ้ค าถามปลายเปิด (Open-Ended) เป็นค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นอ่ืน ๆ  พร้อมขอ้เสนอแนะของ
ผูต้อบแบบสอบถาม เพ่ือให้ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้สนอแนะความคิดเห็นเพ่ิมเติม จากการตอบขอ้เสนอแนะของ
ผูต้อบแบบสอบถาม พบว่ามีจ  านวน 8 ราย เป็นเพศชาย 3 ราย และเพศหญิง 5 ราย พนักงานปฏิบติัการชาย อายุระหว่าง   
46-50 ปี อายงุานระหว่าง 21-30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาโท ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่า เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการพสัดุควรไดรั้บการ
อบรมดว้ย เพราะในการจดัซ้ือจดัจา้งตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ในระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นอยา่งดี ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่าย
ชาย อายรุะหว่าง 46 - 50 ปี อายงุานระหว่าง 21 - 30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาโท ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่า กระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ้าง เป็นกระบวนการควบคุมการใช้งบประมาณแผ่นดิน ให้มีความคุ้มค่าโปร่งใสมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได ้ผูป้ฏิบติังานดา้นการพสัดุ นอกจากมีความรู้ความเขา้ใจกฎระเบียบและกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งแลว้ จะตอ้งปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อหน้าท่ีอย่างเคร่งครัดดว้ย ผูช่้วย
ผูอ้  านวยการฝ่ายชาย อายรุะหว่าง 41 - 45 ปี อายงุานระหว่าง 11 - 15 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาโท ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ
ว่า การจัดซ้ือจดัจา้งของธนาคารคือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการไดม้าซ่ึงพสัดุ ดังนั้ นธนาคารจะท าอย่างไรให้
พนกังานของธนาคารมีความรู้ ความใส่ใจ และตระหนกัถึงการจดัซ้ือจดัจา้ง และท าอยา่งไรให้การจดัซ้ือจดัจา้งเป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ของความตอ้งการในพสัดุท่ีซ้ือจา้ง ทั้งน้ี การจดัซ้ือจดัจา้งตอ้งถูกตอ้ง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
มาตรา 8 แห่ง พรบ. การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.  2560  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายหญิง อายรุะหว่าง 
31 - 40 ปี อายุงานระหว่าง 11 - 15 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาโท ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่า ควรมีระบบที่แสดงถึง Flow 
งานล าดบัขั้นตอนว่างานจดัซ้ืออยู่กระบวนงานไหนแลว้ พนกังานปฏิบติัการหญิง อายตุ  ่ากว่า 25 ปี อายงุานระหว่าง 
1 - 5 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่า ถา้สามารถมาแนะน า หรือสอนกระบวนการปฏิบติัท่ีชดัเจน
จะเป็นประโยชน์กบัทุกหน่วยงานอย่างยิ่ง พนักงานปฏิบติัการหญิง อายุระหว่าง 26 - 30 ปี อายุงานระหว่าง 1 - 5 ปี 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่า การสอบถามขอ้มูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ในฝ่ายการพสัดุ ยงัให้ขอ้มูล
บางอย่างต่างกนั ท าให้เกิดความสับสนในการจดัซ้ือจดัจา้ง พนักงานปฏิบติัการหญิง อายุ 51 ปีข้ึนไป อายุงานระหว่าง 
31 ปีข้ึนไป ระดับการศึกษาปริญญาตรี ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่า ควรเพ่ิมบุคลากร เพราะงานตอ้งมีความละเอียด ถา้งานมี
จ านวนมากอาจท าให้การ  ดูงานไดไ้ม่ครอบคลุมในรายละเอียด และลูกจา้งแทนพนกังานปฏิบติัการหญิง อายุ 51 ปีข้ึน
ไป อายงุานระหว่าง 21 - 30 ปี ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่า ควรเพ่ิมจ านวนพนกังานเพราะ
งานมีจ านวนมากและตอ้งใชค้วามละเอียดรอบคอบ 
 

สรุปผลการวจิัย 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์จากผูป้ระสานงาน คณะกรรมการ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน

โครงการจดัซ้ือจดัจา้งของธนาคารออมสิน สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 ดา้นกระบวนการวางแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง พบว่าในการวางแผนโครงการไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้และ
ส่งผลกบัการตั้งงบประมาณไวล่้วงหนา้ตั้งแต่ตอนก าหนดแผนโครงการ เม่ือถึงในช่วงท่ีด าเนินการจริงราคาของพสัดุ
อาจมีการเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงจะเกิดผลกระทบในกรณีท่ีราคาของพสัดุปัจจุบนัสูงกว่าราคางบประมาณท่ีตั้งไว ้ท  าให้
หน่วยงานตอ้งเสียเวลาในการของบประมาณใหม่ 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1493 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 ดา้นระเบียบและวิธีปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง พบว่ามีขั้นตอนหรือกระบวนการในการจดัซ้ือ จดัจา้งมีหลายวิธี 
ความไม่ชดัเจนของวิธีปฏิบติั เอกสารท่ีใชใ้นการด าเนินการมีจ านวนมาก และยงัไม่มีผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะสามารถให้
ค าตอบไดอ้ยา่งชดัเจน ทั้งน้ีการด าเนินการของพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 
และระเบียบธนาคารออมสิน มีความต่างกนัในการปฏิบติั 

ดา้นการอบรมและให้ความรู้ในการจดัซ้ือจดัจา้ง พบว่าพนักงานพสัดุยงัไม่สามารถให้ค าแนะน าท่ีมีความ
ชดัเจนต่อผูท่ี้มาขอค าแนะน าได ้การอบรมท่ียงัมีความไม่เพียงพอต่อผูป้ฏิบติังาน  

  
5. การอภปิรายผล 

กระบวนการด้านการวางแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง การก าหนดแผนงานประจ าปี มีการก าหนดโดยการประมาณ
การเวลาท่ีใชด้  าเนินการไวล่้วงหน้า ดงันั้นหากเกิดกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ทนัแต่ละช่วงเวลาท่ีก าหนดไว ้      
จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของธนาคาร และด้วยขั้นตอนท่ีมีความยุ่งยากหลายขั้นตอน ท าให้ไม่เกิดความ
คล่องตวัในการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเชษฐ์ธิดา ชูแก้ว (2558) พบว่าประสิทธิภาพของระบบการ
จดัซ้ือจดัจา้งนั้นมีระเบียบการปฏิบติัท่ียุ่งยากหลายขั้นตอนขาดความคล่องตวั ไม่มีความยืดหยุ่น ไม่สามารถแกไ้ข
ปัญหาเร่งด่วนได ้
 ด้านระเบียบและวิธีปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง  ด้วยพระราชบญัญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.  2560 ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 ระเบียบ
ธนาคารออมสิน กฎกระทรวงก าหนดให้หน่วยงานอ่ืนท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดั
จา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 และระเบียบธนาคารออมสิน ฉบบัท่ี 628 ว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุท่ีเก่ียวกบัการพาณิชยโ์ดยตรง ท าให้ตอ้งศึกษาและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด อีกทั้งการปรับเปล่ียนขอ้มูล 
และเอกสารอยู่เสมอ อาจท าให้ผูป้ฏิบติัไม่สามารถจะได้รับข้อมูลหรือรับขอ้มูลไดไ้ม่ครบถว้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของอุรา วงศป์ระสงค์ชยั (2554) พบว่าปัญหาดา้นการจดัหาพสัดุ ไดแ้ก่ มีขั้นตอนและกระบวนการในการ
จดัซ้ือจดัจา้งท่ีมากเกินไป และมีระบบโปรแกรมทาง คอมพิวเตอร์ท่ีใชส้ าหรับการจดัซ้ือจดัจา้งมากเกินไปท าให้เกิด
ความสับสนและล่าชา้ 

ด้านการอบรมและให้ความรู้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ผูป้ฏิบติังานยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในบางกระบวนการ 
พนักงานพสัดุยงัไม่สามารถให้ความถูกตอ้งและชดัเจนทนัทีในบางประเด็น ซ่ึงจะท าให้การด าเนินการไม่ทนัตาม
ความตอ้งการหรือแผนงาน และการอบรมให้ความรู้ยงัไม่สามารถจะเผยแพร่ให้ครอบคลุมผูป้ฏิบติังานจดัซ้ือจดัจา้ง
ทั้งหมดได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธญัลกัษณ์ พลอยนิล (2551) พบว่าการท่ีจะปรับปรุงควรพฒันาบุคลากร และ
กระบวนการท่ีจะสามารถอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบติังานของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และเพ่ือท่ีจะพฒันางานให้สามารถ
ด าเนินไปตามแผนของธนาคารท่ีก าหนดไวไ้ด ้ 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
การจดัท าคู่มือกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งบนหนา้เวบ็เพจฝ่ายการพสัดุ ให้ขอ้มูลข่าวสารการจดัซ้ือจดัจา้งและ

การบริหารพสัดุ วิธีการด าเนินการ บนหน้าเวบ็เพจของฝ่ายการพสัดุ และจดัให้มีหน่วยงานบริการขอ้มูลผ่านทาง แอ
พลิเคชัน่ Line และ Facebook ให้กบัผูท่ี้ปฏิบติังาน ผูเ้ก่ียวขอ้ง การจดัท าหลกัสูตรส่ือการเรียนรู้ออนไลน์ หลกัสูตรการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ และเม่ือเรียนเสร็จจะมีการตรวจประเมินวดัผล เน่ืองจาก เป็นแนวทางเลือกท่ีมีการ
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ลงทุนน้อยท่ีสุด เม่ือเทียบกบัอีกสองแนวทาง ซ่ึงเป็นการให้ความรู้กบัผูท่ี้ปฏิบติังานและผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดร้วดเร็ว ทนัเวลา 
และสะดวก อีกทั้งยงัสามารถปรับปรุงขอ้มูลไดร้วดเร็ว เป็นการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีง่ายและเขา้ใชง้านไดบ่้อยตามท่ีตอ้งการ 
พร้อมทั้งสามารถวดัผลประเมินความรู้จากหลกัสูตรออนไลน์ของผูเ้รียนได ้

ข้อดี 
- ฝ่ายการพสัดุสามารถปรับปรุงเอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินการไดท้นัที หากภาครัฐมีการเปล่ียนแปลง 
- ผูท่ี้ปฏิบติังานและผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถติดต่อสอบถามหากเกิดขอ้สงสัยไดต้ลอด 
- ผูท่ี้ปฏิบติังานและผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถศึกษากระบวนการท างานไดต้ลอด 
- ผูเ้รียนสามารถเขา้ไปศึกษาไดบ่้อยคร้ังตามท่ีตอ้งการ 
- มีการประเมินและวดัผล ความรู้และความเขา้ใจได ้
 
ข้อเสีย 
- หากคู่มือมีขั้นตอนท่ีซ ้ าซอ้นเกินไป หรือไม่ละเอียด ก็อาจจะท าให้ผูท่ี้ปฏิบติังานและผูเ้ก่ียวขอ้ง เกิดความ

สับสนได ้
- ตอ้งใชเ้วลาและงบประมาณจ านวนมากในจดัท าหลกัสูตรออนไลน์ 
- ผูเ้รียนอาจจะฝากกนัเรียน ซ่ึงจะท าให้ไม่เกิดประโยชน์ต่อตวัผูเ้รียน 
- การปรับปรุงข้อมูลเน้ือหาต้องติดต่อผูพ้ฒันาหลักสูตรและใช้ระยะเวลามากในการปรับปรุง ซ่ึงจะไม่

สามารถเปล่ียนแปลงเน้ือหาไดท้นัท่วงที 
 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจของพนกังานธนาคารออมสินท่ีมีต่อกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งของ
ธนาคารออมสินให้มีความต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ เพ่ือท่ีจะสามารถวางแผนปรับปรุงกระบวนการ และพฒันาการ
บริหารการจดัหาพสัดุให้มีประสิทธิภาพไดม้ากยิง่ข้ึน เช่น จดัท าเอกสารตวัอยา่งเพ่ือให้ผูท่ี้ปฏิบติังานและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าเอกสารการจดัซ้ือจดัจา้ง เป็นตน้ 
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การรับรู้คุณค่าและทัศนคติของผู้บริโภคด้านส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The perceived value and consumers’ attitudes toward the marketing mix affecting decision 
making process of collagen supplements in Bangkok.  
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาการรับรู้คุณค่าท่ีส่งผลต่อกระบวนการการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมคลอลาเจนของ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือศึกษาทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผล
ต่อกระบวนการการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคลอลาเจน ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการสุ่มตวัอย่างกบัผูท่ี้ซ้ือและใชผ้ลิตภณัฑอ์าหารเสริมคลอลาเจน ในกรุงเทพมหานคร  
จ  านวน 381 ตวัอยา่ง ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ  ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณค่าดา้นอารมณ์ ดา้นสังคม และ
ด้านคุณภาพส่งผลต่อกระบวนการตดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน และทศันคติส่วนประสมทาง.
การตลาดดา้นส่ือออนไลน์และการส่งเสริมการขาย ดา้นโฆษณาและตวัแทนจ าหน่าย ดา้นราคา ส่งผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
ค าส าคญั: การรับรู้คุณค่า,ทศันคติทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด,กระบวนการตดัสินใจซ้ือ,ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม
คอลลาเจน 

 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to (1) to study the perceived value that affect to decision making process of 

collagen supplements in Bangkok. (2) to study consumers’ attitudes toward the marketing mix affecting to decision 
making process of collagen supplements in Bangkok.  The questionnaire was used as a sampling tool for those who 
purchased and used collagen supplements.  In the 381  samples, accidental sampling was used.  The study indicated 
that the perceived value consists of emotional, social, and quality affected purchase decision making process collagen 
supplements in Bangkok.  In addition, consumers’  attitudes toward the marketing mix regarding the “online media 
and promotion” , “ advertising and dealers” , as well as price influenced purchase decision making process collagen 
supplements in Bangkok with a significant level at 0.05. 
Keywords:  perceived value, attitude of the marketing mix, decision making process, collagen supplements. 
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1. บทน า 
สังคมไทยในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีความสนใจในเร่ืองของสุขภาพความงามกนัมากข้ึน และมีการด าเนินชีวิต

แบบเร่งรีบ มีแนวโนม้การบริโภคผลิตภณัฑท่ี์ช่วยในเร่ืองของการเสริมสุขภาพความงามเพ่ิมมากข้ึน ดงันั้นทิศทางใน
การพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยเสริมทางดา้นของสุขภาพความงามในปัจจุบนัและอนาคตมีทิศทางท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน กลุ่ม
บุคคลทุกเพศทุกวยัไดใ้ห้ความส าคญัของการดูแลสุขภาพและการดูแลตวัเองมากยิ่งข้ึน ท าให้การเติบโตของธุรกิจ
อาหารเสริมในกลุ่มอาหารเสริมประเภทความงาม มีการเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว แต่ช่วงปีท่ีผ่านมาอาหารเสริมความ
งามเร่ิมมีอตัราการเติบโตท่ีลดลงอย่างชดัเจน จากท่ีมีการเติบโตอย่างมากในช่วงปี 2011 - 2015 เฉล่ียปีละกว่า 12% 
โดยเฉพาะสินคา้บ ารุงผวิ และสินคา้ประเภทลดน ้าหนกั โดยศูนยว์ิจยัธนาคารไทยพาณิชย ์(2016) ไดใ้ห้ขอ้มูลว่า ธุรกิจ
อาหารเสริมความงามจะเผชิญกบัความทา้ทายมากข้ึน จากการท่ีสินคา้เร่ิมอ่ิมตวัในกลุ่มผูบ้ริโภคหลกัซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มวยัรุ่น และวยัเร่ิมตน้ท างานท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 30 ปี ท  าให้ตลาดอาหารเสริมความงามท่ีเติบโตมาระยะหน่ึงนั้นมีการ
เติบโตท่ีลดลง ขณะท่ีอาหารเสริมสุขภาพ และอาหารเสริมท่ีใชใ้นการรักษาโรคท่ีเป็นกระแสหลกัของกลุ่มอาหาร
เสริมยงัคงมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง จากขอ้มูลของมาร์เก็ตเธียร์ (2559) พบว่าตลาดคอลลาเจนมีมูลค่าตลาดอยู่ท่ี 
4,500 ลา้นบาทแบบผงมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากท่ีสุด โดยครองส่วนแบ่งการตลาด ท่ี 50% ของส่วนแบ่งตลาด
คอลลาเจนทั้งหมด รองลงมาคือแบบเมด็ครองส่วนแบ่งตลาดท่ี 45% และแบบพร้อมด่ืม 5 % 

สภาพการแข่งขันของตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนในปัจจุบัน มีการแข่งขันท่ีเพ่ิมมากข้ึน  
คู่แข่งขนัในตลาดเดียวกนัมีจ านวนหลายราย ดงันั้นการรับรู้คุณค่าของผูบ้ริโภคทางดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นอารมณ์และดา้นสังคม เป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาและให้ความส าคญัเน่ืองจากว่าการรับรู้ของผูบ้ริโภค
แต่ละรายนั้นมีความแตกต่างกนั ซ่ึงจะน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือท่ีต่างกนั และผูป้ระกอบการจะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยั
ทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด เพ่ือให้ทราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
คอลลาเจน เพ่ือน าไปสู่การปรับกลยทุธ์และพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคและให้
สามารถต่อสู่กบัสภาวะการแข่งขนัในปัจจุบนัได ้ดงันั้นผูศึ้กษาจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาถึงการรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑแ์ละ
ทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน ของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนและร้าน
ขายยาแบบดั้ งเดิม ให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดและการวางแผนในการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์ให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
(1) ศึกษาการรับรู้คุณค่าท่ีส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคลอลาเจนของ 

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
(2) เพ่ือศึกษาทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมคลอลาเจน ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคดิ 
สมมติฐานที่ 1 การรับรู้คุณค่าของผูบ้ริโภค มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลา

เจนของผูบ้ริโภค 
สมมติฐานที่ 2 ทศันคติทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการ

จดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนของผูบ้ริโภค 
 

                ตวัแปรตน้             ตวัแปรตาม 

 
 
3. ระเบียบวธิีการวจิัย 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชว้ิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey) โดยใช้
แบบสอบถาบ(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล  

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ลูกคา้ท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากร 

โดยใชสู้ตรของคอแครน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ไดร้้อยละ 95% ไดข้นาดตวัอย่างในการศึกษาเท่ากบั 381 คน โดยใช่
วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน ขั้นท่ี 1 ท  าการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย โดยใชว้ิธีการจบัฉลากเลือกเป็นขายยาใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 10 ร้านจาก 1,900 ร้าน ขั้นท่ี 2 แบ่งสัดส่วนขนาดตวัอยา่งของแต่ละร้าน จึงเก็บกลุ่มตวัอยา่ง 
38 คนต่อร้าน ขั้นท่ี 3 การเลือกการสุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 

 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
การวิจยัน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายปิด  

มีจ  านวน 11 ขอ้ โดยใชม้าตรวดัแบบนามบญัญติั  

การรับรู้คุณค่า (Perceived Values ) 
1.การรับรู้ค่าดา้นคุณภาพ 
2.การรับรู้คุณค่าดา้นราคา 
3.การรับรู้คุณค่าดา้นอารมณ์ 
4.การรับรู้คุณค่าดา้นสังคมSweeney&Soutar 
(2001) 

ทศันคติทางดา้นส่วนประสมทางการ 
(Marketing Mix 4’Ps) 
1.ทศันคติทางดา้นผลิตภณัฑ ์
2.ทศันคติทางดา้นราคา 
3.ทศันคติทางดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย 
4.ทศันคติทางดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
Kotler (2003) 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมคอลลาเจน ของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร (Consumer Decision 
Process) 
ฉตัยาพร เสมอใจ (2550) 

H1 

H2 
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ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้คุณค่าทั้ง 4 ดา้น คือดา้นคุณภาพ ดา้นราคา ดา้น
อารมณ์ และดา้นสังคม จ านวน 12  ขอ้ โดยใชม้าตรวดัแบบระดบัความคิดเห็น (Likert scale) โดย 1 = ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่, 2 = ไม่เห็นดว้ย, 3 = ไม่แน่ใจ, 4 = เห็นดว้ย, 5 = เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด จ านวน 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด จ านวน 15 ขอ้ โดยใชม้าตร
วดัแบบระดบัความคิดเห็น (Likert scale) โดย 1 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่, 2 = ไม่เห็นดว้ย, 3 = ไม่แน่ใจ, 4 = เห็นดว้ย, 5 = 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ จ  านวน 6 ขอ้ โดยใชม้าตรวดัแบบ
ระดบัความคิดเห็น (Likert scale) โดย 1 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่, 2 = ไม่เห็นดว้ย, 3 = ไม่แน่ใจ, 4 = เห็นดว้ย, 5 = เห็น
ดว้ยอยา่งยิง่ 

3.3 การทดสอบความน่าช่ือถือของเคร่ืองมือ 
การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีท าการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปท าการทดสอบ

กบักลุ่มตวัอยา่ง คือผูบ้ริโภคท่ีเขา้ไปซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน ท่ีร้านขายยาในกรุงเทพมหานคร จ านวน 40 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 10  ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจ านวน 381 ตวัอยา่ง เพ่ือทดสอบค าถามแต่ละขอ้ ให้มีความชดัเจนใน
ส่ือความหมายของค าถาม เพ่ือให้ผูต้อบแบบสอบถามเขา้ใจและสามารถตอบค าถามไดต้รงตามความเป็นจริง จากนั้น
น าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ดว้ยโปรแกรมสถิติ- ส าเร็จรูป จากค าแนะน าของ กลัยา วานิชยบ์ญัชา 
(2549) ควรมีค่ามากกว่า 0.7 แบบสอบถามจึงจะมีความน่าเช่ือถือ พบว่าไดค่้า ดงัน้ี 

ตวัแปร Cronbach’s Alpha Coefficient 
การรบัรูค้ณุคา่ 0.900 
ทศันคตทิางดา้นสว่นประสมทางการตลาด 0.856 
กระบวนการตดัสนิใจซื้อ 0.828 

 

3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
ในการศึกษาวิจยัน้ีผูศึ้กษาไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการน าแบบสอบถามทั้งหมด 381 ชุดมา  วิเคราะห์

โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป และไดท้  าการทดสอบสมมติฐาน โดยขอ้มูลทางสถิติดงัต่อไปน้ี  
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชค่้าความถ่ี (Frequency)    

และ ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือใชส้ าหรับขอ้มูล พฤติกรรมและขอ้มูลประชาชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม  
2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปรตน้คือ การรับรู้คุณค่า ประกอบดว้ย ดา้นคุณภาพ ดา้น

ราคา ดา้นอารมณ์ ดา้นสังคม และ ทศันคติทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และตวัแปรตามคือ กระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดยใช ้ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

3. การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เพ่ือจดักลุ่มตวัแปร ดา้นการรับรู้คุณค่าและดา้นทศันคติทางด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ(Exploratory Factor Analysis : EFA)  โดย
ก าหนดค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ท่ี 0.40 ข้ึนไป (Loehlin,1998 อา้งอิงใน ศวิตา นพเกตุ,2559)  

4. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐานของการวิจยั โดยใช้
สถิติการวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุคูน (Multiple Regression) ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95%  
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วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1499 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

4. ผลการวจิัย 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-35 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังาน

บริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท สถานภาพโสด ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
คอลลาเจน 2 เดือนต่อคร้ัง ส่วนใหญ่ซ้ือท่ีร้านขายยา และซ้ือเพ่ือเสริมความงาม  

เก่ียวกบัการรับรู้คุณค่า พบว่าดา้นคุณภาพ มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 4.40 อยู่ในระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ 
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนมีคุณประโยชน์ตามความตอ้งการ ดา้นสังคม มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 4.26 อยูใ่นระดบั
ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน มีราคาสมเหตุสมผล ดา้นอารมณ์ มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 
4.24 อยู่ในระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ท่านรู้สึกมัน่ใจในการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน และดา้น
สงคม มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 4.30 อยูใ่นระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนเป็นท่ียอมรับ
ของสังคมอยา่งแพร่หลาย 

ส่วนทศันคติทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบว่าดา้นผลิตภณัฑ ์ มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 4.34 อยูใ่นระดบั
ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ท่านมกัซ้ือผลิตภณัฑท่ี์มีการรับรองตามคุณภาพ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 4.27 อยูใ่น
ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ท่านคิดว่าผลิตภณัฑ์อาหาเสริมคอลลาเจนมีหลายระดบัราคาให้เลือก ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 4.40 อยูใ่นระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ท่านคิดว่าสถานท่ีจ าหน่ายอยูใ่นท าเล
ท่ีเดินทางไดส้ะดวก และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 4.46 อยู่ในระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ 
ท่านเห็นโฆษณาผา่นส่ือสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line Youtube เป็นตน้ 

การวเิคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
จากผลการทดสอบค่าน ้ าหนักองค์ประกอบหลังจากหมุนแกนแบบมุมฉากด้วยวิธี วาริแมกซ์ (Varimax 

Method) สามารถอธิบายถึงองคป์ระกอบของการรับรู้คุณค่าของผูบ้ริโภคไดท้ั้งหมด 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 1 ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบดา้นการรับรู้คุณค่า 

ขอ้ที ่
ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ 

1 2 3 4 
ราคาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนมีความคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป 0.738      
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน มีรสชาติท่ีอร่อย 0.696      
ท่านรู้สึกดีเม่ือบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน   0.646      
ท่านรู้สึกมัน่ใจในการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน  0.572     
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนเป็นท่ียอมรับของสงัคมอยา่งแพร่หลาย   0.814    
การบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน  ท าใหท่้านดูเป็นคนทนัสมยั   0.576    
การบริโภคอาหารเสริมคอลลาเจน ท าใหท่้านไดรั้บการยอมรับจากคนอื่นๆ   0.546    
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน มีคุณประโยชน์ตามความตอ้งการ    0.810   
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนมีส่วนผสมท่ีมีคุณภาพ     0.691  
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน มีราคาสมเหตุสมผล     0.492  
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนท าใหผู้บ้ริโภคมีผิวพรรณท่ีสดใส     0.821 
ราคาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัราคาอาหารเสริม
ชนิดอืน่ 

 
  0.500 
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วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1500 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 จากตารางท่ี 1  พบว่าองคป์ระกอบท่ี 1 มีตวัแปร ไดแ้ก่ ราคาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนมีความคุ้มค่า
กับเงินท่ีจ่ายไป,ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน มีรสชาติท่ีอร่อย ,ท่านรู้สึกดีเม่ือบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
คอลลาเจน ค่าพิสัยน ้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.646 – 0.738 จึงเรียกช่ือองค์ประกอบน้ีว่าการรับรู้คุณค่าดา้น
อารมณ์ 
 องคป์ระกอบท่ี 2 มีตวัแปร ไดแ้ก่ ท่านรู้สึกมัน่ใจในการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน,ผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมคอลลาเจนเป็นท่ียอมรับของสังคมอยา่งแพร่หลาย,การบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนท าให้ท่าน
ดูเป็นคนทนัสมัย,การบริโภคอาหารเสริมคอลลาเจนท าให้ท่านได้รับการยอมรับจากคนอ่ืนๆ ค่าพิสัยน ้ าหนัก
องคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง 0.546 – 0.814 จึงเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีว่าการรับรู้คุณค่าดา้นสังคม 
 องค์ประกอบท่ี 3 มีตัวแปร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนมีคุณประโยชน์ตามความต้องการ ,
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนมีส่วนผสมท่ีมีคุณภาพ,ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน มีราคาสมเหตุสมผล ค่า
พิสัยน ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง 0.492 – 0.810 จึงเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีว่าการรับรู้คุณค่าดา้นคุณภาพ 
 องคป์ระกอบท่ี 4 มีตวัแปร ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนท าให้ผูบ้ริโภคมีผวิพรรณท่ีสดใส ,ราคา
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัราคาอาหารเสริมชนิดอ่ืนค่าพิสัยน ้ าหนกัองค์ประกอบ
อยูร่ะหว่าง 0.500 – 0.821 จึงเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีว่าการรับรู้คุณค่าดา้นผลลพัธ์ 
 จากผลการทดสอบ พบว่าค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบหลงัจากหมุนแกนแบบมุมฉากดว้ยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax 
Method) สามารถอธิบายถึงองค์ประกอบของทศันคติทางดน้ส่วนประสมทางการตลาดได้ทั้งหมด 4 องค์ประกอบ 
ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 2 ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบดา้นทศันคติทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ขอ้ที่ 
ค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบ 

1 2 3 4 
ท่านเห็นโฆษณาผา่นส่ือสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line Youtube เป็นตน้ 0.513       
ท่านคิดวา่ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนมีรายการส่งเสริมการขาย เช่น แจกสินคา้
ตวัอย่าง การแถม ชิงโชค เป็นตน้ 0.816       
ท่านคิดวา่ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนมีการแนะน าคุณประโยชน์จากผลิตภณัฑ์
ผา่นใบปลิว หรือ อินเตอร์เน็ต 0.722       
ท่านมกัซ้ือผลิตภณัฑท์ี่มีการรับรองตามคุณภาพ   0.510     
ท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียงของยี่ห้อ / ตราสินคา้   0.643     
ท่านคิดวา่ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน วางจ าหน่ายในร้านคา้ปลีก / ตวัแทนขาย 
ที่น่าเช่ือถือ   0.720     
ท่านคิดวา่มีการจดัแสดงผลิตภณัฑช์ดัเจนอยู่บนชั้นวางที่สามารถมองเห็นไดง้่าย   0.615     
ท่านคิดวา่ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนมีการโฆษณาผา่นส่ือ เช่น โทรทศัน์ วทิยุ 
เป็นตน้     0.736   
ท่านคิดวา่พนักงานขายตรง / ตวัแทนขายตรง มีการบริการที่ดี     0.785   
ท่านคิดวา่ราคาคอลลาเจนเหมาะสมกบัปริมาณ       0.763 
ท่านคิดวา่ราคาคอลาเจนอยู่ในระดบัราคาที่ยอมรับได ้    0.849 
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 จากตารางท่ี 2 พบว่า องค์ประกอบท่ี 1 มีตัวแปร ได้แก่ ท่านเห็นโฆษณาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เช่น 
Facebook Line YouTube เป็นต้น,ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนมีรายการส่งเสริมการขาย เช่น แจก
สินคา้ตวัอย่าง การแถม ชิงโชค เป็นตน้,ท่านคิดว่าผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนมีการแนะน าคุณประโยชน์จาก
ผลิตภัณฑ์ผ่านใบปลิว หรือ อินเตอร์เน็ตค่าพิสัยน ้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.513 – 0.816 จึงเรียกช่ือ
องคป์ระกอบน้ีว่าทศันคติดา้นส่ือออนไลน์และการส่งเสริมการขาย  
 องคป์ระกอบท่ี 2 มีตวัแปร ไดแ้ก่ ท่านมกัซ้ือผลิตภณัฑท่ี์มีการรับรองตามคุณภาพ,ท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์มี
ช่ือเสียงของยีห่้อ / ตราสินคา้,ท่านคิดว่าผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน วางจ าหน่ายในร้านคา้ปลีก / ตวัแทนขาย ท่ี
น่าเช่ือถือ,ท่านคิดว่ามีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชัดเจนอยู่บนชั้ นวางท่ีสามารถมองเห็นได้ง่ายค่าพิสัยน ้ าหนัก
องคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง 0.510 – 0.720 จึงเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีทศัคติดา้นผลิตภณัฑแ์ละช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 องค์ประกอบท่ี 3 มีตวัแปร ไดแ้ก่ ท่านคิดว่าผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนมีการโฆษณาผ่านส่ือ เช่น 
โทรทศัน์ วิทย ุเป็นตน้,ท่านคิดว่าพนกังานขายตรง / ตวัแทนขายตรง มีการบริการท่ีดี ค่าพิสัยน ้ าหนกัองคป์ระกอบอยู่
ระหว่าง 0.736 – 0.785 จึงเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีว่าทศันคติทางดา้นโฆษณาและตวัแทน  
 องค์ประกอบท่ี 4 มีตวัแปร ไดแ้ก่ ท่านคิดว่าราคาคอลลาเจนเหมาะสมกบัปริมาณ,ท่านคิดว่าราคาคอลาเจน
อยู่ในระดับราคาท่ียอมรับได้ค่าพิสัยน ้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.763 – 0.849 จึงเรียกช่ือองค์ประกอบน้ีว่า
ทศันคติทางดา้นราคา  
 
ตารางท่ี 3 แสดงการวิเคราะห์การรับรู้คุณค่าของผูบ้ริโภค ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลา
เจนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t p-value 

B Std. Error Beta 
(Constant) 1.562 0.204   7.664 0.000 
คุณค่าดา้นอารมณ์ 0.190 0.040 0.243 4.696 0.000 
คุณค่าดา้นสังคม 0.209 0.038 0.275 5.425 0.000 
คุณค่าดา้นคุณภาพ 0.150 0.036 0.187 4.152 0.000 
คุณค่าดา้นผลลพัธ์ 0.026 0.033 0.035 0.768 0.443 

Adjusted R Square = 0.285, F = 38.832, Sig = 0.000 
 
 ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ตวัแปรการรับรู้คุณค่าของผูบ้ริโภค 3 ตวัแปรส่งผล     ต่อการตดัสินใจซ้ือซ้ือ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  คือ ตวัแปร ดา้นอารมณ์ p-value = 0.000 ดา้น
สังคม p-value = 0.000 และดา้นคุณภาพ p-value = 0.000 
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ตารางท่ี 4 แสดงการวิเคราะห์ทศันคติทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมคอลลาเจนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B 

Std. 
Error 

Beta 

(Constant) 1.614 0.192   8.419 0.000 
ทศันคติดา้นส่ือออนไลน์และการส่งเสริมการขาย 0.244 0.036 0.317 6.757 0.000 
ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์และช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.035 0.041 0.039 0.860 0.390 
ทศันคติดา้นโฆษณาและตวัแทนจ าหน่าย 0.210 0.027 0.354 7.801 0.000 
ทศันคติดา้นราคา 0.068 0.033 0.091 2.054 0.041 

Adjusted R Square = 0.350, F = 52.108, Sig = 0.000  
 
 ผลการวิเคราะห์ พบว่าตัวแปรด้านทัศนคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 3 ตัวแปรส่งผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  คือ ตวัแปร ทศันคติดา้น
โฆษณาและตวัแทนจ าหน่าย p-value = 0.000 รองลงมาคือทศันคติดา้นส่ือออนไลน์และการส่งเสริมการขาย p-value 
= 0.000 และทศันคติดา้นราคา p-value = 0.041   

 
5. การอภปิรายผล 
 จากผลการศึกษา การรับรู้คุณค่าและทศันคติทางดา้นสวนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้คุณค่าดา้นอารมณ์ ดา้น
สังคม และด้านคุณภาพ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูบ้ริโภครับรู้ถึงคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนท่ีมีคุณประโยชน์ตาม
ความตอ้งการ และค านึงถึงผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพและมีรสชาติท่ีอร่อย  รวมถึงความคุม้ค่าของผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บและ
ระดบัราคาท่ีผูบ้ริโภคสามารถยอมรับได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler และ Keller (2009) ท่ีกล่าวว่า ความ
แตกต่างระหว่างคุณค่าท่ีลูกคา้ไดรั้บจากผลิตภณัฑ์หรือบริการนั้ น เม่ือเปรียบเทียบกับต้นทุนท่ีเก่ียวขอ้งในการใช้
ผลิตภัณฑ์นั้ น ลูกค้าจะเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้ารับรู้ว่ามีประโยชน์และคุ้มค่าต่อต้นทุนท่ีลูกค้านั้ นเสียไป และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กชัญจพร วงศศิ์ริสิน (2557) ท่ีกล่าวว่า คุณค่าผลิตภณัฑ ์เป็นความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีต่อ
สินคา้และบริการท่ีองคก์รสร้างและส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และเม่ือผูบ้ริโภครู้สึกว่าตนไดรั้บคุณค่านั้นก็จะท าให้ลูกคา้
เกิดความสนใจและเกิดการยอมรับ ส่งผลให้องคก์รสามารถขายสินคา้นั้นได ้และสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของอารุณี วงศ์
พุ่ม (2559) ท่ีพบว่าการรับรู้ว่าผลิตภณัฑอ์าหารเสริมท่ีมีคุณภาพท่ีดีจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือซ ้ าและบอกต่อให้กบัผู ้
ท่ีสนใจ  
 ส่วนทศันคติทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
คอลลาเจนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคติดา้นส่ือออนไลน์และการส่งเสริมการขาย ดา้นโฆษณา
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และตวัแทนจ าหน่าย และดา้นราคา ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนของผูบ้ริโภค
ในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่คิดว่าผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนมีการส่งเสริมการขายอยู่เป็น
ประจ า เช่น การแจกสินคา้ตวัอย่าง การแถม การงชิงโชค เป็นตน้ และคิดว่าควรมีการแนะน าถึงคุณประโยชน์ของ
ผลิตภณัฑผ์า่นใบปลิวหรืออินเตอร์เน็ต และการโฆษณาผา่นส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook line youtube เป็น
ต้น พนักงานและตัวแทนขายตรงมีการบริการท่ีดี และคิดว่าราคาคอลลาเจนมีความเหมาะสมกับปริมาณของ
ผลิตภณัฑ ์ราคาขายเป็นราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้ ซ่ึงใกลเ้คียงกบัผลวิจยัของ อนงคนุ์ช รัตนวิจิต (2552) ท่ีพบว่าดา้น
ส่วนประสมทางการตลาดพบว่าดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาดมีผล
ต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่คิดว่าผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมมีคุณสมบติัตามความตอ้งการ สินคา้เป็นท่ีรู้จกั มีมาตรฐาน ราคามีความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัคุณภาพและ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดอ่ืนๆ สามารถหาซ้ือได้ง่าย มีตัวแทนจ าหน่ายมากและสามารถสั่งซ้ือทางออนไลน์ได ้
รวมถึงพนกังานให้ค าแนะน ารายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งดี มีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆอยา่งต่อเน่ือง 
จึงท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมข้ึน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงธุรกจิ 
 1. ผูป้ระกอบการควรเน้นในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกท่ีดี สร้างความมัน่ใจในการ
บริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน รวมถึงการพฒันาผลิตภณัฑ์และการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์
เพ่ือให้เกิดคุณค่าแก่ผลิตภณัฑ ์เป็นท่ียอมรับและมีความคุม้ค่าให้กบัผูบ้ริโภค  

2. ผูป้ระกอบการควรเน้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นส่ือออนไลน์และการส่งเสริมการขาย 
ด้านโฆษณาและตัวแทนจ าหน่าย และด้านราคา โดยท าการโฆษณาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line 
Youtube  และแนะน าคุณประโยชน์จากผลิตภณัฑ์ผ่านใบปลิวและ อินเตอร์เน็ต นอกจากน้ีควรใชก้ลยทุธ์ผลกัให้กบั
ตวัแทนและพนักงานขาย เพ่ือสร้างแรงกระตุน้ในการชกัชวนผูบ้ริโภคให้ซ้ืออาหารเสริมคอลลาเจน  ส่วนในการ
ก าหนดราคา ตอ้งก าหนดราคาให้มีความเหมาะสมกบัปริมาณ และผูบ้ริโภคสามารถอมรับได ้ เพ่ือเพ่ิมความสนใจและ
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
 

6.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 การศึกษาในคร้ังน้ี ไดใ้ชก้ลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้ไปซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนท่ีร้านขายยาดั้งเดิมใน
กรุงเทพมหานครเท่านั้ น จึงขอเสนอแนะให้ผูท่ี้สนใจศึกษาการรับรู้คุณค่าและทศันคติทางดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัอ่ืนๆ และสถานท่ี
อ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรานขายยา เช่น ร้านขายเคร่ืองส าอาง ร้านสะดวกซ้ือ ร้านขายยารูปแบบใหม่ เป็นตน้ และควรมี
การศึกษาในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริโภค เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกท่ีแตกต่างจา กการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถาม  
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กติตกิรรมประกาศ   
การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงและประสบความส าเร็จไดด้ว้ยดีเน่ืองจากไดรั้บความ

อนุเคราะห์จากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สวรส ศรีสุตโต อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระท่ีไดก้รุณาสละเวลาให้
ค  าปรึกษาและเสนอแนะ ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อการศึกษาคน้ควา้อิสระน้ี รวมทั้งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร. โรจนศกัด์ิ โฉมวิไลลกัษณ์ ประธานกรมการการศึกษาคน้ควา้อิสระ และอาจารย ์ดร.ผสุดี พลสารัมย ์กรมการใน
การสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระ ไดใ้ห้ค  าแนะน าและเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาในคร้ังน้ี จึงท าให้
การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าการศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีจะเป็นประโยชน์
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษา และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการบริหารจัดการ และศึกษา

แนวทางในการพฒันาระบบการจดัการ และกลยทุธ์ ของอพาร์ทเมนทบ์า้นเช่าXYZ  โดยการเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั
ภายในธุรกิจเดียวกนั การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงแกไ้ขปัญหา ( Problem Solving Based Research ) ท่ีมีการเก็บขอ้มูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารบา้นเช่า XYZ และ ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 5 ตวัอยา่ง เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์แนวทางในการพฒันาระบบการบริหารจดัการ โดยใชห้ลกัทฤษฎีแผนผงักา้งปลา แนวคิดการบริหารจดัการ 
ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ทฤษฎีการประเมินผลโดยเปรียบเทียบกบัองคก์รอ่ืน ( Benchmarking ) 
ทฤษฎีการแบ่งส่วนตลาด ทฤษฎีกลยุทธ์พ้ืนฐาน ทฤษฎีการก าหนดกลยุทธ์ดว้ยตาราง TOWs Matrix จากการศึกษา
พบว่า สาเหตุหลกัของปัญหา ของอพาร์ทเมนทบ์า้นเช่าXYZ คือ คน วิธีการท างาน เคร่ืองมือ และการจดัการ ซ่ึงเกิดจาก
สาเหตุยอ่ย คือ การบริหารเวลาของเจา้ของอพาร์ทเมนท ์การจา้งงานในส่วนงานแม่บา้น และช่างซ่อมบ ารุง ระบบ
เอกสารสัญญา และอุปกรณ์การรักษาความปลอดภยั การวางระบบการจดัการ ซ่ึงผูท้  าการศึกษาไดเ้สนอแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการท่ีไม่เป็นระบบ ของอพาร์ทเมนทบ์า้นเช่าXYZ โดยการใชก้ลยทุธ์ปรับปรุงระบบ
การบริหารจดัการอพร์ทเมนท ์ ท่ีเน้นการแกไ้ขจุดอ่อนของธุรกิจ และ น าโอกาสมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการของอพาร์ทเมนท ์ 
ค าส าคญั:  การแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการอพาร์ทเมนท์ท่ีไม่เป็นระบบ , ทฤษฎีการประเมินผลโดยเปรียบเทียบ
กบัองคก์รอ่ืน, ทฤษฎีการก าหนดกลยทุธ์ดว้ยตาราง TOWs Matrix 

 

ABSTRACT 
The purposes of this study was to analyze the causes of non- systematic management problems and 

guidelines for the development of management systems and the strategy of XYZ Rental Houses Apartment . 
By comparing with competitors within the same business . This study is a qualitative research. The data collected 
by depth interviewing the executives of XYZ rental houses apartment and the sample population of 5 samples. 
To analyze  the guidelines for improving the management system of The XYZ rental houses apartment, using  
the theory Fish Bone Diagram, management concept, Marketing Mix’7Ps , Benchmarking, Market Segmentation, 
Generic Strategies, TOWs Matrix Analysis.  The result shows, the causes of non- systematic management problems 
of XYZ Rental Houses Apartment. As follows the main reasons are people, methods of work, tools and management. 
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And caused by sub- causes are time management of apartment owner, employment in the housekeeper and 
maintenance technician sections, contract document system, security equipment and management system planning. 
The researcher has proposed guidelines for non- systematic management problems solving of XYZ rental houses 
apartment by using Improve the apartment management system strategies ( WO Strategies ). That focuses on correcting 
the weakness of the business and bring the opportunities to use to benefit of the development of the apartment 
management system. 
Keywords:  Solving the problem of non-systematic apartment management, Benchmarking, TOWs Matrix Analysis    
 

1. บทน า 
การบริหารจดัการที่เป็นระบบของอพาร์ทเมนท ์ทั้งในดา้นระบบการบริหารจดัการสภาพแวดลอ้ม

ภายในอาคารของตวัอพาร์ทเมนท ์การบริหารจดัการระบบการรักษาความปลอดภยั ระบบการบ ารุงรักษาตวัอาคาร 
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานภายในอพาร์ทเมนท ์และ กลยุทธ์ในการบริหารจดัการของอพาร์ทเมนท ์ถือเป็นหน่ึง
ในปัจจยัหลกั ท่ีส่งผลต่อการประสบความส าเร็จของอพาร์ทเมนทไ์ด ้เช่น 

1. การบริหารจดัการ ของอพาร์ทเมนท ์ทั้งในดา้นของการบงัคบัใชก้ฎระเบียบอยา่งเท่าเทียมกนัทั้งอพาร์
ทเมนท ์ประสิทธิภาพของการให้บริการท่ีมีการตอบสนองทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

2. สภาพแวดลอ้มภายนอก โดยรอบของตวัอพาร์ทเมนท ์และความรู้สึกท่ีดีต่อการเขา้พกัอาศยั ของผูเ้ช่าอ
พาร์ทเมนท ์  

3. อุปกรณ์ หรือ ส่ิงอ  านวยความสะดวกต่าง  ๆภายในห้องพกั ท่ีสามารถตอบสนองต่อการพกัอาศยัท่ีสะดวกสบาย
ของผูเ้ช่า 

4. การออกแบบตัวอาคารสถานท่ีของอพาร์ทเมนท์ ทั้งทางเข้า ออก ทางเดิน ท่ีสะดวก ระบบความ
ปลอดภยั และป้องกนัภยัต่างๆ )ปวิณ ภิรมยท์อง , 2558 ( 
 งานวิจยัน้ีท  าการศึกษาภายใตก้รอบแนวคิด ของการศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาการบริหารจดัการท่ีไม่เป็น
ระบบของอพาร์ทเมนท ์และแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์ การพฒันาระบบการจดัการ ของอพาร์ทเมนทบ์า้นเช่าXYZ 
โดยการเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัภายในธุรกิจเดียวกนั โดยสามารถแสดงเป็นแผนผงัของกรอบแนวคิดได ้ดงัน้ี 
 

 
 

รูปท่ี 1 แสดงรายละเอียดแผนผงักรอบแนวคิด ของการศึกษาวิจยั 

TOWs Matrix 

ขอ้มูลจากการตอบแบบสัมภาษณ์ ของ
ผูบ้ริหารอพาร์ทเมนทบ์า้นเช่าXYZ 

ขอ้มูลจากการตอบแบบสัมภาษณ์ ของ
ผูบ้ริหารอพาร์ทเมนทต์วัอยา่ง 

วิเคราะห์ สาเหตุของการเกิดปัญหา 
ดว้ยทฤษฎีแผนผงักา้งปลา 

Benchmarking 
Market 

Segmentation 
Generic 

Strategies 

SWOT Analysis 

เสนอแนวทางในการแกปั้ญหา 

เลือกแนวทางในการแกปั้ญหา 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
วตัถุประสงคห์ลกัในการท างานวิจยั เร่ือง การแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการท่ีไม่เป็นระบบ ของอพาร์ทเมนท์

บา้นเช่าXYZ มีดงัน้ี 
1. เพ่ือศึกษา และ วิเคราะห์ สาเหตุของการเกิดปัญหาการบริหารจดัการท่ีไม่เป็นระบบ ของอพาร์ทเมนท์

บา้นเช่าXYZ 
2. เพ่ือศึกษา และ วิเคราะห์แนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์ การพฒันาระบบการจดัการ ของอพาร์ทเมนท์

บา้นเช่าXYZ โดยการเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัภายในธุรกิจเดียวกนั 
3. เพ่ือศึกษา และ วิเคราะห์ แนวทางในการเพ่ิมกลยุทธ์ในการบริหารจดัการ ของอพาร์ทเมนทบ์า้นเช่า

XYZ 
 

3. ขั้นตอนการศึกษา 
ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยใชก้ารส ารวจ เพ่ือให้ไดก้ารแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการท่ีไม่

เป็นระบบ ของอพาร์ทเมนทบ์า้นเช่าXYZ ตามวตัถุประสงคข์องการท าการศึกษาคน้ควา้อิสระ โดยจะท าการเก็บขอ้มูล
จากการศึกษาทั้งหมด 2 ส่วน คือ ขอ้มูลทุติยภูมิ และขอ้มูลปฐมภูมิ ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลทุติยภูมิ ท  าการศึกษาโดย การศึกษาขอ้มูลท่ีเป็นทฤษฎีจากหนงัสือวิชาการ และศึกษาขอ้มูลท่ีเป็น
รายละเอียดของแนวทางในการบริหารจดัการท่ีอยูอ่าศยั แบบให้เช่า ทั้งในกลุ่มท่ีอยูอ่าศยัท่ีเป็นลกัษณะของห้องชุด และ 
อพาร์ทเมนท ์ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีพิจารณาร่วมกนั จากบทความ วารสารวิชาการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีผูท้  าการวิจยัอิสระ ไดท้  าการเก็บขอ้มูลจากท่ีมาของขอ้มูลทั้งหมด 2 ส่วน 
ดงัน้ี 

2.1 ขอ้มูลจากการรวบรวมการตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ของอพาร์ทเมนทบ์า้น
เช่าXYZ 

2.2 ขอ้มูลจากการรวบรวมการตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก จากการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 5 
ตวัอยา่ง โดยมีรายละเอียดของประชากรกลุ่มตวัอย่าง เป็นเจา้ของธุรกิจ หรือ ผูจ้ดัการ ของกลุ่มธุรกิจที่อยูอ่าศยั ใน
กลุ่มของอพาร์ทเมนท ์ท่ีเป็นลกัษณะการให้บริการแบบให้เช่าเพ่ือการพกัอาศยั 

เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการท าวิจยัอิสระคร้ังน้ี เป็นเคร่ืองมือของแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการสร้าง
ข้ึนมาเอง โดยมีวตัถุประสงค์ในการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา 
และ แนวทางในการแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการท่ีไม่เป็นระบบ ของอพาร์ทเมนทบ์า้นเช่าXYZ โดยมีรายละเอียด
ของเคร่ืองมีท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกปลายเปิด ท่ีวางโครงสร้างของแบบสอบถามไวเ้ป็นแบบไม่ตายตวัเพ่ือใชใ้นการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารของอพาร์ทเมนทบ์า้นเช่าXYZ และประชากรกลุ่มตวัอย่าง โดยมีวตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ 
คือเพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหาการบริหารจดัการท่ีไม่เป็นระบบ ของอพาร์ทเมนท ์บา้น
เช่าXYZ และ ศึกษาแนวทางในการบริหารจดัการระบบการบริหารจดัการอพาร์ทเมนท ์ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการวิเคราะห์ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี 
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โดยผูท้  าการวิจยัไดอ้อกแบบแบบสอบถาม ตามหลกัแนวคิด และทฤษฎีดงัต่อไปน้ี 
1. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัแผนผงักา้งปลา 
2. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการแบ่งส่วนตลาด  )Market Segmentation  (  
3. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการประเมินผลโดยเปรียบเทียบกบัองคก์รอ่ืน  )Benchmarking ( 
4. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  )Marketing Mix '7Ps ( 
5. แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการขั้นตอนการด าเนินงานของหอพกั 
6. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบักลยทุธ์พ้ืนฐาน  )Generic Strategies ( 
7. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์ร  )SWOT Analysis ( 
การวิเคราะห์ขอ้มูลหลงัจากการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม ในการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ของผูบ้ริหาร อพาร์ทเมนทบ์า้นเช่าXYZ และ ประชากรกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด จ านวน 5 ตวัอย่าง มาวิเคราะห์ร่วมกนั 
โดยใชห้ลกัการของทฤษฎีแผนผงักา้งปลา เพ่ือทราบถึงปัญหา และสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนของปัญหาการบริหาร
จดัการท่ีไม่เป็นระบบ ของอพาร์ทเมนทบ์า้นเช่าXYZ และ วิเคราะห์หาแนวทางในการพฒันาระบบการบริหารจดัการ 
แนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารจดั ของอพาร์ทเมนทบ์า้นเช่าXYZ  โดยผูท้  าการวิจยัจะท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชห้ลกัการของแนวคิด และทฤษฎี ดงัท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ และ ทฤษฎีการก าหนดกลยทุธ์ดว้ยตาราง TOWs 
Matrix 
 

4. ผลการวจิัย 
 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ของอพาร์ทเมนทบ์า้นเช่าXYZ สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา โดยใช้
แนวคิด และ ทฤษฎีเก่ียวกบัแผนผงักา้งปลา ร่วมกบัแนวคิดการบริหารจดัการขั้นตอนการด าเนินงานของหอพกัได ้
ดงัต่อไปน้ี 
 สาเหตุหลกั คือ ผูบ้ริหาร การจดัการระบบการคดัเลือกผูเ้ช่า การจดัการระบบการบริหารจดัการภายในอพาร์ทเมนท์ 
การจดัการระบบการเขา้ใชบ้ริการห้องพกั การจดัการระบบเอกสารระบุรายละเอียดการแจง้ขอ้ห้ามต่างๆ ของอพาร์ทเมนท ์
การจดัการระบบการจดัเก็บและการช าระค่าเช่าห้องพกั การจดัการระบบการแกปั้ญหาผูเ้ช่าท่ีคา้งช าระค่าเช่าห้องพกัท่ี
ขาดการใชก้ฎระเบียบท่ีเขม้งวด การจดัการระบบการส่ือสารระหว่างผูเ้ช่าและอพาร์ทเมนท ์การจดัการระบบการบ ารุงรักษา
ตวัอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ การจดัการระบบการดูแลรักษาความสะอาด การจดัการระบบการรักษาความปลอดภยั 
การจดัการระบบการแจง้ยา้ยออกของผูเ้ช่า 
 สาเหตุรอง คือ การบริหารเวลาของผูบ้ริหาร ขาดการระบุคุณสมบติัดา้นรายไดข้องผูท่ี้จะเขา้มาใชบ้ริการเช่า
ห้องพกัของอพาร์ทเมนท ์เจา้ของอพาร์ทเมนทเ์ป็นผูด้  าเนินการบริหารจดัการอพาร์ทเมนทเ์พียงผูเ้ดียว อพาร์ทเมนท์
ขาดการจดัการให้ผูเ้ช่าเซ็นต์สัญญาในการเขา้ใชบ้ริการเช่าห้องพกั และขาดเอกสารระบุขอ้ตกลงในการเขา้พกั  
การแจ้งก าหนดระยะเวลาในการช าระค่าเช่าห้องพกัให้แก่ผูเ้ช่าท่ีขาดความชัดเจน และขาดการระบุกฎระเบียบ
ในการช าระค่าเช่าห้องพกัท่ีชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องพกัท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการให้ทนัต่อการอ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ช่าได ้ขาดการวางระบบการดูแลรักษาความสะอาดของอพาร์ทเมนท ์
และ ขาดการจา้งงานแม่บา้น เพ่ือด าเนินงานดูแลรักษาความสะอาดบริเวณภายใน และบริเวณโดยรอบอพาร์ทเมนท ์
ขาดระบบการรักษาความปลอดภยั อพาร์ทเมนทข์าดการเขา้ไปตรวจสอบความเสียหายของห้องพกั และอุปกรณ์ต่างๆ 
ภายในห้องพกัก่อนการยา้ยออกของผูเ้ช่า 
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 จากรายละเอียดของผลการศึกษาสาเหตุของปัญหา โดยใชแ้นวคิด และ ทฤษฎีเก่ียวกบัแผนผงักา้งปลา สามารถ
แสดงผลการศึกษาในรูปแบบของแผนผงักา้งปลา ไดด้งัน้ี 
 

 
 
 
 
 

 
     
 
 

รูปท่ี 2 แสดงรายละเอียดของผลการศึกษาสาเหตุของปัญหา โดยใชแ้นวคิด และ ทฤษฎีแผนผงักา้งปลา 
 

ในการพิจารณาแนวทางเลือกท่ีใชใ้นการแกไ้ขปัญหา การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการพิจารณาแนวทางเลือกท่ีใช้
ในการแกไ้ขปัญหา โดยการหยบิยกทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการประเมินผลโดยเปรียบเทียบกบัองคก์รอ่ืน  )Benchmarking ( 
2. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการแบ่งส่วนตลาด  )Market Segmentation  (  
3. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบักลยทุธ์พ้ืนฐาน  )Generic Strategies ( 
4. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์ร  )SWOT Analysis ( 
5. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการก าหนดกลยทุธ์ดว้ยตาราง TOWs Matrix 

 ในการพิจารณาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกตามทฤษฎีเก่ียวกบัการประเมินผลโดยเปรียบเทียบกบัองค์กรอ่ืน 
( Benchmarking ) สามารถแสดงรายละเอียดการเปรียบเทียบดา้นกระบวนการในการบริหารจดัการ ระหว่างอพาร์ทเมนท์ 
กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 5 อพาร์ทเมนท ์กบั อพาร์ทเมนทบ์า้นเช่าXYZ ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบ ( Benchmarking ) ดา้นกระบวนการในการบริหารจดัการ ระหว่างอพาร์ทเมนท์ 
กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 5 อพาร์ทเมนท ์กบั อพาร์ทเมนทบ์า้นเช่าXYZ 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบ ( Benchmarking ) ดา้นกระบวนการในการบริหารจดัการ 
ระหวา่งอพาร์ทเมนทก์ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 5 อพาร์ทเมนท ์กบั อพาร์ทเมนท ์บา้นเช่าXYZ 

หัวขอ้ อพาร์ทเมนทก์ลุ่มตวัอยา่ง  
จ านวน 5 อพาร์ทเมนท ์

อพาร์ทเมนท ์บา้นเช่าXYZ สรุปการเปรียบเทียบ 
Benchmarking 

1. กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 4 ใน 5 อพาร์ทเมนท ์ เนน้กลุ่มลูกคา้
เป้าหมายท่ีสามารถจ่ายค่าเช่าห้องพกัได ้

ไม่มีการระบกุลุ่มลูกคา้เป้าหมาย อพาร์ทเมนทบ์า้นเช่าXYZ ขาดการ
ระบุคุณสมบติักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

2. การบริหารงาน 
ของอพาร์ทเมนท ์

จ านวน 4 ใน 5 อพาร์ทเมนท์ มีการจ้าง
บุคลากรมาด า เ นินงานในต าแหน่ง 
ผู ้จัดการอพาร์ทเมนท์ ช่างซ่อมบ ารุง 
แม่บา้น 

บริหารงานโดยเจา้ของ 
อพาร์ทเมนท ์เพียงผูเ้ดียว และ 
ไม่มีการจา้งงานบุคลากรใน
ต าแหน่งใดๆ  

อพาร์ทเมนท ์บา้นเช่าXYZ  
มีการบริหารงานท่ีขาดการแบ่ง
ส่วนการท างานในดา้นต่างๆ ท่ี
ชดัเจน 

 

วิธีการท างาน 

การจดัการ เคร่ืองมือ 

คน 

ไม่มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
การรักษาความปลอดภยั 

การบริหาร
จดัการ 
ท่ีไม่เป็น
ระบบ 

ไม่มีระบบเอกสาร และ 
เอกสารสญัญา 

ไม่มีการจา้งพนกังาน 
ไม่มีการจา้งแมบ่า้น 
และ ช่างซ่อมบ ารุง 

เจา้ของอพาร์ทเมนท ์

มีปัญหาในการบริหารเวลา 

ไม่มีการวางระบบ
การจดัการ 
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ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบ ( Benchmarking ) ดา้นกระบวนการในการบริหารจดัการ ระหว่างอพาร์ทเมนท์ 
กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 5 อพาร์ทเมนท ์กบั อพาร์ทเมนทบ์า้นเช่าXYZ (ต่อ) 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบ ( Benchmarking ) ดา้นกระบวนการในการบริหารจดัการ 
ระหวา่งอพาร์ทเมนทก์ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 5 อพาร์ทเมนท ์กบั อพาร์ทเมนท ์บา้นเช่าXYZ 

หัวขอ้ อพาร์ทเมนทก์ลุ่มตวัอยา่ง  
จ านวน 5 อพาร์ทเมนท ์

อพาร์ทเมนท ์บา้นเช่าXYZ สรุปการเปรียบเทียบ 
Benchmarking 

3. ระบบการรับผูเ้ช่า
เขา้พกัในอพาร์ทเมนท ์

จ านวน 4 ใน 5 อพาร์ทเมนท ์ผูเ้ช่าตอ้ง
เซ็นตส์ญัญาเช่า กบัทางอพาร์ทเมนท ์

ไม่มีการเซ็นตส์ญัญา เพ่ือเขา้ใช้
บริการเช่าหอ้งพกั 

อพาร์ทเมนท ์บา้นเช่าXYZ 
ขาดระบบการท าเอกสารสญัญาเช่า 

4. ระบบการแจง้
รายละเอียดขอ้หา้ม 
ของอพาร์ทเมนท ์

จ านวน 4 ใน 5 อพาร์ทเมนท ์มีการแจง้
รายละเอียดไวใ้นสญัญาเช่าจะตอ้งเซ็นต ์
ก่อนการใชบ้ริการเช่าหอ้งพกั 

แจง้รายละเอียดขอ้มลู โดยการ
พูดคุยกนั ระหวา่งผูเ้ช่า กบั เจา้
ของอพาร์ทเมนท ์

อพาร์ทเมนท ์บา้นเช่าXYZ 
ขาดระบบการท าเอกสาร ท่ีระบุ
ระเบียบ ขอ้ตกลงในการเขา้พกั 

5. ระบบการแกปั้ญหา 
ผูเ้ช่าสร้างปัญหาใน 
อพาร์ทเมนท ์

จ านวน 3 ใน 5 อพาร์ทเมนท ์จะ
ด าเนินการแจง้ใหผู้เ้ช่ารายนั้น ยา้ยออก
จากอพาร์ทเมนท ์โดยทนัที 

เจา้ของอพาร์ทเมนท ์จะพูดคุย 
ตกัเตือน 4 – 5 คร้ัง จึงแจง้ให้ผู ้
เช่ายา้ยออก 

อพาร์ทเมนท ์บา้นเช่าXYZ มีระบบ
การแจง้ให้ผูเ้ช่ายา้ยออก ท่ีใช้
ระยะเวลายาวนานกวา่ 

6. ระบบการจดัเก็บ 
และการช าระคา่เช่า
ห้องพกั 

จ านวน 5 ใน 5 อพาร์ทเมนท ์จะแจง้
ค่าใชจ่้ายผ่านบิลลแ์จง้ค่าใชจ่้าย และมี
การก าหนดระยะเวลาการรับช าระค่าเช่า 

แจง้ค่าใชจ่้ายผา่นบิลลแ์จง้ค่าเช่า 
และไม่มีก าหนดระยะเวลารับ
ช าระค่าเช่า 

อพาร์ทเมนท ์บา้นเช่าXYZ ขาด
การก าหนดวนัท่ีในการช าระค่าเช่า
ห้องพกั 

7. ระบบการแกปั้ญหา 
ผูเ้ช่าไม่ช าระค่าเช่า
ห้องพกั 

จ านวน 4 ใน 5 อพาร์ทเมนท ์จะ
ด าเนินการแจง้ให้ให้ผูเ้ช่ายา้ยออในทนัที 
หากไม่ช าระค่าเช่าภายในก าหนด 

ใชวิ้ธีพูดคุย เพ่ือใหผู้เ้ช่ามาช าระ
ค่าเช่าห้องพกั และไม่มีการ
ก าหนดกฎระเบียบ 

อพาร์ทเมนท ์บา้นเช่าXYZ 
ขาดการก าหนดกฎระเบียบ 
ในการช าระคา่เช่าท่ีชดัเจน และ 
เคร่งครัด 

8. ระบบการแจง้
ข่าวสาร ภายใน 
อพาร์ทเมนท ์

จ านวน 4 ใน 5 อพาร์ทเมนท ์มีการ
ส่ือสารกบัผูเ้ช่า โดยการโทรศพัท ์และ
การติดประกาศไวบ้ริเวณบอร์ด 

มีการส่ือสารกบัผูเ้ช่า โดยการ
โทรศพัท ์และไม่มีการติด
ประกาศขอ้มูลท่ีชดัเจน 

อพาร์ทเมนท ์บา้นเช่าXYZ ขาด
ระบบการแจง้ขอ้มูลประกาศต่างๆ 
แก่ผูเ้ช่า ท่ีเห็นโดยทัว่กนั  

9. ระบบการบ ารุง 
รักษาตวัอาคาร และ
อุปกรณ์ต่างๆ 

จ านวน 5 ใน 5 อพาร์ทเมนท ์มีการจา้ง
ช่าง เพ่ือด าเนินการซ่อมบ ารุงตวัอาคาร 
และ อุปกรณ์ต่างๆ 

ด าเนินการซ่อมบ ารุง อุปกรณ์
ต่างๆโดยเจา้ของ 
อพาร์ทเมนท ์เพียงผูเ้ดียว 

อพาร์ทเมนท ์บา้นเช่าXYZ ไม่มี
การจา้งช่าง เพ่ือด าเนินการซ่อม
บ ารุงอาคาร และอุปกรณ์ต่างๆ  

10. ระบบการบ ารุง 
รักษาห้องพกั อุปกรณ์
ต่างๆ หลงัผูเ้ช่าเดิม
ยา้ยออก 

จ านวน 5 ใน 5 อพาร์ทเมนท ์จะท าความ
สะอาด ทาสี ซ่อมแซมอปุกรณ์ และส่วน
ต่างๆ ของห้องท่ีมีความเสียหาย 

ท าความสะอาด ทาสี ซ่อมแซม
อุปกรณ์ และส่วนต่างๆ ของห้อง
ท่ีมีความเสียหาย 

อพาร์ทเมนท ์บา้นเช่าXYZ มีระบบ
การบ ารุงรักษาห้องพกั และ
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีดีเท่ากบั 
อพาร์ทเมนทก์ลุ่มตวัอยา่ง 

11. ระบบการดแูล
รักษาความสะอาด 
ของอพาร์ทเมนท ์

จ านวน 5 ใน 5 อพาร์ทเมนท ์มีการจา้ง
แม่บา้น เพ่ือด าเนินการดูแลรักษาความ 

ไม่มีการจา้งแมบ่า้น 
 

อพาร์ทเมนท ์บา้นเช่าXYZ 
ขาดการจดัการระบบดแูลรักษา
ความสะอาดอพาร์ทเมนท ์

12. ระบบการรักษา 
ความปลอดภยั 
ของอพาร์ทเมนท ์

จ านวน 3 ใน 5 อพาร์ทเมนท ์ใชร้ะบบ 
Key Card และกลอ้งวงจรปิดในการ
รักษาความปลอดภยั ของอพาร์ทเมนท ์

ไม่มีระบบรักษาความปลอดภยั
โดย Key Card  
กลอ้งวงจรปิด หรือ รปภ. 

อพาร์ทเมนท ์บา้นเช่าXYZ  
ขาดการจดัการระบบรักษาความ
ปลอดภยั ท่ีมีประสิทธิภาพ 

13. ระบบการแจง้ยา้ย
ออกของผูเ้ช่า 

จ านวน 5 ใน 5 อพาร์ทเมนท ์ให้ผูเ้ช่า
ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ และตรวจสอบห้องเช่า 

ก าหนดใหผู้เ้ช่าตอ้งท าการแจง้
การยา้ยออกล่วงหนา้ 

อพาร์ทเมนท ์บา้นเช่าXYZ ขาด
ระบบการเขา้ไปตรวจสอบห้อง 

14. ช่องทางในการ
โฆษณา และช่องทาง
ในการเขา้ถึง 

จ านวน 3 ใน 5 อพาร์ทเมนท ์เป็นการเขา้
มาใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีมาจากการบอก
ต่อแบบปากต่อปาก และอินเตอร์เน็ต 

ลูกคา้จะมาใชบ้ริการโดย 
การบอกต่อ แบบปากตอ่ปาก 
เพียงอยา่งเดียว 

อพาร์ทเมนท ์บา้นเช่าXYZ ขาด
ระบบการประชาสมัพนัธ์เพ่ือเพ่ิม
ช่องทางในการเขา้ถึง 
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ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบ ( Benchmarking ) ดา้นกระบวนการในการบริหารจดัการ ระหว่างอพาร์ทเมนท์ 
กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 5 อพาร์ทเมนท ์กบั อพาร์ทเมนทบ์า้นเช่าXYZ (ต่อ) 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบ ( Benchmarking ) ดา้นกระบวนการในการบริหารจดัการ 
ระหวา่งอพาร์ทเมนทก์ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 5 อพาร์ทเมนท ์กบั อพาร์ทเมนท ์บา้นเช่าXYZ 

หัวขอ้ อพาร์ทเมนทก์ลุ่มตวัอยา่ง  
จ านวน 5 อพาร์ทเมนท ์

อพาร์ทเมนท ์บา้นเช่าXYZ สรุปการเปรียบเทียบ 
Benchmarking 

15. ประเภท และ
ลกัษณะของห้อง และ 
ราคาค่าบริการ 

จ านวน 3 ใน 5 อพาร์ทเมนท ์มีห้องเช่าท่ี
มีลกัษณะเดียว และมีเคร่ืองปรับอากาศ 
อตัราค่าเช่าห้อง 2,000 - 4,000 บาท 

ค่าเช่าห้องพกั 2,200 บาท และ 
2,800 บาท ต่อเดือน 
และมีเคร่ืองปรับอากาศ 

อพาร์ทเมนท ์บา้นเช่าXYZ มีการ
คิดอตัราค่าเช่าท่ีต ่ากวา่ อพาร์
ทเมนท ์กลุ่มตวัอยา่ง 

16. ส่ิงอ านวยความ
สะดวกภายในห้องพกั 

จ า น วน  5 ใ น  5 อ พ า ร์ ท เ ม นท์  มี
เคร่ืองปรับอากาศ ตู ้เตียง ท่ีนอน กระจก  

มีตู ้ซิงคล์า้งจาน กระจก ครัว 
เคร่ืองปรับอากาศ 

อพาร์ทเมนท ์บา้นเช่าXYZ  
ใกลเ้คียงกนั 

17. กลยทุธ ์
ในการด าเนินธุรกิจ 

จ านวน 3 ใน 5 อพาร์ทเมนท ์ใชก้ลยทุธ์
ผสม Cost Focus และDifferentiation  

Cost Focus อพาร์ทเมนท ์บา้นเช่าXYZ ใชก้ล
ยทุธ์ Cost Focus อยา่งเดียว 

18. กลุ่มลูกคส่้วนมาก  
ท่ีมาใชบ้ริการ 

จ านวน 4 ใน 5 อพาร์ทเมนท ์มีกลุ่มลูกคา้
ท่ีมาใชบ้ริการส่วนมาก เป็นวยัท างาน 

เป็นกลุ่มลูกคา้ในวยัท างาน ท่ีมี
รายไดอ้ยูใ่นระดบัล่าง 

อพาร์ทเมนท ์บา้นเช่าXYZ  มีกลุ่ม
ลูกคา้วยัท างานเช่นกนั 

 
 จากการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ ดว้ยตาราง TOWs Matrix เพ่ือแกไ้ขจุดอ่อน และอุปสรรค ของอพาร์ทเมนท์
บา้นเช่าXYZ สามารถแสดงรายละเอียดการก าหนดกลยุทธ์ดว้ยตาราง TOWs Matrix ของอพาร์ทเมนทบ์า้นเช่าXYZ 
ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดการก าหนดกลยุทธ์ดว้ยตาราง TOWs Matrix ของอพาร์ทเมนทบ์า้นเช่าXYZ 
Tows Matrix จุดแข็ง ( S ) จุดอ่อน ( W ) 

โอกาสส าคญั ( O ) กลยทุธ์โปรโมทอพาร์ทเมนท ์
( SO Strategies ) 

1. ท าการโปรโมทโฆษณาอพาร์ทเมนทบ์า้นเช่าXYZ 
และ รับสมคัรผูเ้ช่ารายใหม่ ท่ีตอ้งการเช่าห้องพกั
บริเวณพ้ืนท่ียา่นถนนรัชโยธินโดยการลงประกาศหา
ผูเ้ช่าบนช่องทางเวบ็ไซต ์บนอินเตอร์เน็ต 

2. ถ่ายท าวีดีโอ ท่ีเป็นช่องโฆษณาอพาร์ทเมนท์  บา้น
เช่าXYZ ผ่านทางเว็บไซต์ยูทูป โดยอาจเป็นการ
โฆษณาอพาร์ทเมนท ์แบบสอดแทรกความรู้เร่ืองการ
บ ารุงรักษาห้องพกั อพาร์ทเมนท์ และอุปกรณ์ต่างๆ 
ภายในห้องพกั 

 

กลยทุธ์ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการอพร์ทเมนท ์
( WO Strategy ) 

1. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการช าระค่าเช่า
ห้องพกัของอพาร์ทเมนท ์ให้มีการบริหารงานท่ีเป็นระบบ 
และ น าระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ร่วมกับการบริหาร
จดัการ 

2. น าระบบเอกสารการท าสัญญาเช่าห้องพกั เอกสารก ากบั
การปฎิบติัตามกฎระเบียบในการพกัอาศยั และกฎระเบียบ
การช าระค่าเช่าห้องพกั ของอพาร์ทเมนท์ และ น าระบบ
อินเตอร์เน็ต มาใช้ร่วมกับการบริหารจัดการระบบการ
บริหารงานของอพาร์ทเมนท ์

3. ด าเนินการโปรโมท โฆษณาอพาร์ทเมนท์ ผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต เพ่ือกระจายช่องทาง ในการ
หาลูกคา้รายใหม่ ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

4. ด าเนินการจัดจ้างผู ้จัดการของอพาร์ทเมนท์ เพ่ือมาท า
หน้าท่ีด าเนินการจัดการภายในอพาร์ทเมนท์ ร่วมกับ
เจา้ของอพาร์ทเมนท ์

5. ด าเนินการจัดจ้างบุคลากรในต าแหน่งแม่บา้น และ ช่าง
ซ่อมบ ารุง ผ่านทางช่องทางการส่ือสารทางโทรศพัท์ 
และทางระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือมาท าหน้าท่ีในการดูแล  
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ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดการก าหนดกลยุทธ์ดว้ยตาราง TOWs Matrix ของอพาร์ทเมนทบ์า้นเช่าXYZ (ต่อ) 
Tows Matrix จุดแข็ง ( S ) จุดอ่อน ( W ) 

  รักษาความสะอาดบริเวณภายใน และบริเวณรอบ อพาร์
ทเมนท์ และการซ่อมบ ารุงห้องพกั และอุปกรณ์ต่างๆ ขอ
งอพาร์ทเมนท ์

6. ติดตั้งระบบการรักษาความปลอดภยัดว้ยกลอ้งวงจรปิด ท่ี
สามารถตรวจสอบได้ทั้ งทางระบบคอมพิวเตอร์ และ 

ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบ Key Cad เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ
ภาพในการอ านวยความสะดวกดา้นความปลอดภยั ในการ
พกัอาศยัให้แก่ผูเ้ช่าของอพาร์ทเมนท์ 

7. เพ่ิมช่องทางการส่ือสารระหว่างผู ้เช่า และผูเ้ป็นเจ้าของ    
อพาร์ทเมนท์ โดยน าระบบอินเตอร์เน็ตมาใชเ้ป็นช่องทาง
ในการส่ือสาร ร่วมกบัการพูดคุยผ่านโทรศพัท์ 

ภาวะคุกคาม ( T ) กลยทุธ์ปรับปรุงห้องเช่า 
( ST Strategies ) 

1. ปรับปรุงห้องเช่า ให้มีคุณภาพท่ีดี และมีสภาพท่ี
สวยงาม เพ่ือเปิดให้บริการเช่าห้องพกั แบบรายเดือน 
แก่ผูเ้ช่ารายใหม่ 

2. จัดจ้ า งบุ คล ากร  1 คน  เ พ่ื อท าหน้า ท่ี ผู ้จัดการ 
อพาร์ทเมนท ์

3. เปิดห้องเช่าแบบรายเดือน ท่ียงัไม่มีผูเ้ช่ามาใชบ้ริการ 
ให้เป็นห้องเช่าแบบรายวนั 

กลยทุธ์ดดัแปลงอพาร์ทเมนท ์
( WT Strategy ) 

1. ปิดกิจการอพาร์ทเมนท ์บา้นเช่าXYZ 
2. ดดัแปลงอพาร์ทเมนท์ บา้นเช่าXYZ ให้กลายเป็นอาคาร

ส านกังาน และด าเนินการเปิดให้บริการ เป็นตึกส านกังาน
แบบให้เช่ารายปี 

 

 

 จากการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ ดว้ยตาราง TOWs Matrix เพ่ือแกไ้ขจุดอ่อน และอุปสรรค ของอพาร์ทเมนท์
บา้นเช่าXYZ สามารถอธิบายรายละเอียดของการก าหนดกลยุทธ์ในตาราง TOWs Matrix ของอพาร์ทเมนทบ์า้นเช่าXYZ 
ไดด้งัน้ี 

1. กลยุทธ์โปรโมทอพาร์ทเมนท ์  )SO Strategy  (สามารถวิเคราะห์การก าหนดกลยุทธ์ท่ีน าจุดแข็ง และ
โอกาส มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออพาร์ทเมนท ์บา้นเช่าXYZ ไดด้งัต่อไปน้ี 

1.1 ท าการโปรโมท โฆษณาอพาร์ทเมนท์บา้นเช่าXYZ และรับสมคัรผูเ้ช่ารายใหม่ ท่ีต้องการเช่า
ห้องพกับริเวณพ้ืนท่ียา่นถนนรัชโยธิน โดยการลงประกาศหาผูเ้ช่าบนช่องทางเวบ็ไซต ์บนอินเตอร์เน็ต 

1.2 ถ่ายท าวีดีโอ ท่ีเป็นช่องโฆษณาอพาร์ทเมนท ์บา้นเช่าXYZ ผา่นทางเวบ็ไซตย์ทููป โดยอาจเป็นการ
โฆษณา อพาร์ทเมนท ์แบบสอดแทรกความรู้เร่ืองการบ ารุงรักษาห้องพกั อพาร์ทเมนท ์และอุปกรณ์ต่าง  ๆภายในห้องพกั 

2. กลยุทธ์ปรับปรุงห้องเช่า  )ST Strategy  (สามารถวิเคราะห์การก าหนดกลยทุธ์ที่น าจุดแข็ง และ
อุปสรรค มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออพาร์ทเมนทบ์า้นเช่าXYZ ไดด้งัต่อไปน้ี 

2.1 ปรับปรุงห้องเช่า ให้มีคุณภาพที่ดี และมีสภาพที่สวยงาม เพื่อเปิดให้บริการเช่าห้องพกัแบบ
รายเดือน แก่ผูเ้ช่ารายใหม่ 

2.2 จดัจา้งบุคลากร 1 คน เพ่ือท าหนา้ท่ีผูจ้ดัการอพาร์ทเมนท ์
2.3 เปิดห้องเช่าแบบรายเดือน ท่ียงัไม่มีผูเ้ช่ามาใชบ้ริการ ให้เป็นห้องเช่าแบบรายวนั 

3. กลยุทธ์ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการอพาร์ทเมนท ์  )WO Strategy   (สามารถวิเคราะห์การ
ก าหนดกลยุทธ์ท่ีน าจุดอ่อน และโอกาส มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่ออพาร์ทเมนทบ์า้นเช่าXYZ ไดด้งัต่อไปน้ี 
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3.1 ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการดา้นการช าระค่าเช่าห้องพกัของอพาร์ทเมนท ์ให้มีการบริหารงานท่ี
เป็นระบบ และ น าระบบอินเตอร์เน็ตเขา้มาใชร่้วมกบัการบริหารจดัการอพาร์ทเมนท ์

3.2 น าระบบเอกสารการท าสัญญาเช่าห้องพกั เอกสารก ากบัการปฎิบติัตามกฎระเบียบในการพกัอาศยั 
และกฎระเบียบในการช าระค่าเช่าห้องพกัของอพาร์ทเมนท ์มาใชใ้นระบบการบริหารงานของอพาร์ทเมนท ์และน า
ระบบอินเตอร์เน็ต มาใชร่้วมกบัการบริหารจดัการระบบการบริหารงานของอพาร์ทเมนท์ 

3.3 ด าเนินการโปรโมท โฆษณาอพาร์ทเมนท ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต เพ่ือกระจาย
ช่องทางในการหาลูกคา้รายใหม่ ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

3.4 ด าเนินการจดัจา้งผูจ้ดัการของอพาร์ทเมนท ์ เพ่ือมาท าหนา้ท่ีด าเนินการจดัการภายในอพาร์ทเมนท ์
ร่วมกบัเจา้ของอพาร์ทเมนท ์

3.5 ด าเนินการจดัจา้งบุคลากรในต าแหน่งแม่บา้น และช่างซ่อมบ ารุง ผา่นทางช่องทางการส่ือสารทาง
โทรศพัท ์และ ทางระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อมาท าหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณภายใน และบริเวณ 
รอบอพาร์ทเมนท์ และ ดูแลการซ่อมบ ารุงห้องพกัและอุปกรณ์ต่างๆ ของอพาร์ทเมนท์ 

3.6 ติดตั้ งระบบการรักษาความปลอดภัยดว้ยกล้องวงจรปิด ท่ีสามารถตรวจสอบได้ทั้งทางระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต และระบบ Key Cad เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการอ านวยความสะดวกด้านความ
ปลอดภยั ในการพกัอาศยัให้แก่ผูเ้ช่าของอพาร์ทเมนท ์

3.7 เพ่ิมช่องทางการส่ือสารระหว่างผูเ้ช่า และเจา้ของอพาร์ทเมนท ์โดยน าระบบอินเตอร์เน็ตมาใชเ้ป็น
ช่องทางในการส่ือสาร ร่วมกบัการส่ือสารดว้ยการพูดคุยผา่นโทรศพัท ์

4. กลยุทธ์ดดัแปลงอพาร์ทเมนท ์ )WT Strategy   (สามารถวิเคราะห์การก าหนดกลยทุธ์ท่ีน าจุดอ่อน และ
อุปสรรค มาใช้เพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหาย และประคองตัวเพ่ือความอยู่รอด ของอพาร์ทเมนท์บา้นเช่าXYZ ได้
ดงัต่อไปน้ี 

4.1 ปิดกิจการอพาร์ทเมนทบ์า้นเช่าXYZ 
4.2 ดดัแปลงอพาร์ทเมนทบ์า้นเช่าXYZ ให้กลายเป็นส านักงาน และด าเนินการเปิดให้บริการเป็นตึก

ส านกังานแบบให้เช่ารายปี 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลก าหนดกลยุทธ์ ดว้ยตาราง TOWs Matrix เพ่ือแกไ้ขจุดอ่อน และอุปสรรค ร่วมกบั

สาเหตุของปัญหา ของอพาร์ทเมนทบ์า้นเช่าXYZ ผูท้  าการศึกษาไดน้ าเสนอแนวทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา ทั้งหมด 
3 แนวทาง ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวทางเลือกท่ี 1 คือ การใชก้ลยทุธ์ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการอพาร์ทเมนท ์ )WO Strategy  (  
2. แนวทางเลือกท่ี 2 คือ การใชก้ลยทุธ์ปรับปรุงห้องเช่า  )ST Strategy ( 
3. แนวทางเลือกท่ี 3 คือ การใชก้ลยทุธ์ดดัแปลงอพาร์ทเมนท ์ )WT Strategy  (  

 

5. การอภปิรายผล 
 จากการศึกษาในการวิจยั เร่ือง การแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการท่ีไม่เป็นระบบ ของอพาร์ทเมนทบ์า้นเช่าXYZ 
สามารถอภิปรายผลไดว้่า ปัญหา และสาเหตุของปัญหา การบริหารจดัการท่ีไม่เป็นระบบ ของอพาร์ทเมนท ์บา้นเช่าXYZ 
ประกอบดว้ยสาเหตุหลกั และ สาเหตุรอง ดงัน้ี 

1. สาเหตุหลกั คือ คน เกิดจากสาเหตุยอ่ย คือ การบริหารเวลาของเจา้ของอพาร์ทเมนท์ 
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2. สาเหตุหลกั คือ วิธีการท างาน เกิดจากสาเหตุย่อย คือ ขาดการจา้งพนักงาน ส่วนงานแม่บา้น และช่าง
ซ่อมบ ารุง 

3. สาเหตุหลกั คือ เคร่ืองมือ เกิดจากสาเหตุยอ่ย คือ ขาดระบบเอกสารสัญญา และอุปกรณ์การรักษาความ
ปลอดภยั 

4. สาเหตุหลกั คือ การจดัการ เกิดจากสาเหตุยอ่ย คือ ขาดการวางระบบการจดัการ 
และ จากการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ ดว้ยตาราง TOWs Matrix เพ่ือแกไ้ขจุดอ่อน และอุปสรรคของอ

พาร์ทเมนท ์บา้นเช่าXYZ ผูท้  าการศึกษาไดน้ าเสนอแนวทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา ทั้งหมด 3 แนวทาง ดงัต่อไปน้ี 
1. แนวทางเลือกท่ี 1 คือ การใชก้ลยทุธ์ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการอพาร์ทเมนท ์ )WO Strategy  (  
2. แนวทางเลือกท่ี 2 คือ การใชก้ลยทุธ์ปรับปรุงห้องเช่า  )ST Strategy ( 
3. แนวทางเลือกท่ี 3 คือ การใชก้ลยทุธ์ดดัแปลงอพาร์ทเมนท ์ )WT Strategy  (  
จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการบริหารจดัการท่ีไม่เป็นระบบ ของอพาร์ทเมนทบ์า้นเช่าXYZ และ

แนวทางเลือกท่ีเสนอ ท่ีผูท้  าการศึกษาไดจ้ากผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีไดอ้า้งอิงไว ้ดงัน้ี (จนัจิรา, 2551) 
กล่าวว่าปัญหาดา้นการบริหารจดัการ และวิธีการท างาน มีสาเหตุมาจากแนวทางในการบริหารจดัการ ท่ีขาดการจดัวาง
ผงัองค์กรท่ีชดัเจน ขาดการจดัการคุณภาพการบริหาร และการบริหารจดัการบุคลากร ท่ีขาดการแบ่งหน้าท่ีของงาน
ท่ีตอ้งรับผิดชอบอยา่งชดัเจน และ บุคลากรมีการปฏิบติังานท่ีขาดระเบียบวินัยในการท างาน (จิรนุช, 2550) กล่าวถึง
แนวทางการจดัการเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ กรณีศึกษา กาญจนา อพาร์ทเมนท ์ไวว้่าอพาร์ทเมนท์
ควรมีการปรับปรุงห้องพกั โดยการวิเคราะห์จากการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา มาวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก 
และ สภาพแวดลอ้มภายใน ของกาญจนา อพาร์ทเมนท ์การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของปัญหา และสาเหตุของปัญหา 
ดว้ยแผนผงักา้งปลา และใชท้ฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด มาวิเคราะห์การก าหนดกลยุทธ์ของ กาญจนา อพาร์ทเมนท์ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์และ การส่งเสริมการขาย และควรมีการบริหารจดัการส่วนของการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ ดว้ยการน ากลยุทธ์
การจดัการมาใช ้เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และเป็นการจดัท าการตลาดแบบปากต่อปากจากลูกคา้ หรือ 
Word of Mouth Marketing (วนัวิสา, 2545) ไดก้ล่าวถึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการอาคารชุดไว ้ดงัน้ี 
ควรมีการคดัเลือกผูท่ี้จะมาท าหน้าท่ีบริหารอาคารชุด ให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ และมีความช านาญ ในการบริหารจดัการ
อาคารชุด เพื่อให้ได้การบริหารจัดการอาคารชุดที่มีประสิทธิภาพที่ดีได้ และควรมีการบริหารจัดการห้องชุด  
ท่ีไม่มีการใช้บริการ มาจดัให้มีบริการให้เช่า เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผูเ้ป็นเจา้ของห้องชุดนั้น และสามารถ
น ารายไดน้ั้นมาช าระค่าส่วนกลางได ้

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากขอ้มูลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใชแ้นวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกบัแผนผงักา้งปลา ร่วมกบั
แนวคิดการบริหารจดัการขั้นตอนการด าเนินงานของหอพกั ในขา้งตน้ ของอพาร์ทเมนทบ์า้นเช่าXYZ สามารถอธิบาย
รายละเอียดความสัมพนัธ์ ของปัญหา และสาเหตุของปัญหา ตามทฤษฎีของแผนผงักา้งปลา ไดด้งัน้ี สาเหตุหลกั คือ 
คน วิธีการท างาน เคร่ืองมือ การจดัการ ซ่ึงเกิดจากสาเหตุย่อย คือ การบริหารเวลาของเจา้ของอพาร์ทเมนท์ การขาด
การจา้งพนักงานในส่วนงานแม่บา้น และช่างซ่อมบ ารุง การขาดระบบเอกสารสัญญา และขาดอุปกรณ์การรักษา
ความปลอดภยั และ การขาดการวางระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 จากสาเหตุของปัญหาการบริหารจัดการท่ีไม่เป็นระบบ ของอพาร์ทเมนท์บา้นเช่าXYZ ผูท้  าการศึกษา
ได้น าเสนอแนวทางเลือกท่ี 1 คือ การใช้กลยุทธ์ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการอพาร์ทเมนท์ ( WO Strategy ) 
เน่ืองจาก เป็นแนวทางท่ีสามารถแกไ้ขสาเหตุของปัญหาการบริหารจดัการท่ีไม่เป็นระบบ ของอพาร์ทเมนทบ์า้นเช่าXYZ 
ไดท้ั้งสาเหตุหลกัในปัจจยับุคลากร ปัจจยัดา้นกระบวนการวิธีการท างาน ปัจจยัดา้นการจดัการ และ ปัจจยัดา้นเคร่ืองมือ 
 จากการสรุปผลการศึกษา ผูท้  าการศึกษาไดเ้สนอขอ้เสนอแนะในการก าหนดปัจจยัความส าเร็จ ในแนวทางเลือก
การใชก้ลยทุธ์ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการอพาร์ทเมนท ์( WO Strategy )   ดงัต่อไปน้ี 

1. การก าหนดระบบการบริหารจดัการดา้นการช าระค่าเช่าห้องพกัของอพาร์ทเมนท ์ท่ีมีความชดัเจน 
2. การรับทราบถึงรายละเอียด ของระบบการบริหารจดัการดา้นการช าระค่าเช่าห้องพกัภายในอพาร์ทเมนท ์

ของผูเ้ช่า อยา่งทัว่ถึงกนั 
3. การรักษากฎระเบียบ และการด าเนินการอย่างเคร่งครัด ของเจา้ของอพาร์ทเมนท ์และผูเ้ช่าหอ้งพกั 

ตามระบบการจดัการดา้นการช าระค่าเช่าห้องพกัของอพาร์ทเมนท ์
4. การระบุรายละเอียดของเอกสารสัญญา เอกสารก ากบัการปฎิบติัตามกฎระเบียบในการพกัอาศยั และ

กฎระเบียบในการช าระค่าเช่าห้องพกัของอพาร์ทเมนท ์ท่ีชดัเจน และสามารถด าเนินการไดต้ามกฎหมาย 
5. การเซ็นตล์งนาม เพ่ือยนิยอม และรับทราบขอ้มูลขอ้ตกลง ตามรายละเอียดของเอกสารสัญญา เอกสารก ากบั

การปฎิบติัตามกฎระเบียบในการพกัอาศยั และกฎระเบียบในการช าระค่าเช่าห้องพกัของอพาร์ทเมนท ์ ร่วมกนั
ระหว่าง ผูเ้ช่าห้องพกั และเจา้ของอพาร์ทเมนท ์

6. การพิจารณาจดัจา้งบุคลากร ที่มาท าหน้าที่ผูจ้ดัการอพาร์ทเมนท ์ให้เป็นผูที้่มีประสบการณ์ และ
ความสามารถในการบริหารจดัการระบบการจดัการของอพาร์ทเมนท ์

7. คุณภาพของอุปกรณ์ และระบบ ท่ีน ามาใชใ้นการจดัท าระบบการรักษาความปลอดภยั 
8. การติดต่อช่างซ่อมบ ารุงไวห้ลายช่องทาง และสามารถให้บริการซ่อมบ ารุงได้ทนัต่อการอ านวย

ความสะดวกในการพกัอาศยัให้แก่ผูเ้ช่าห้องพกั 
9. การติดต่อระหว่างผูเ้ช่าห้องพกั และ ผูจ้ดัการอพท์เมนท ์หรือ เจา้ของอพาร์ทเมนท ์ ท่ีสามารถติดต่อได้

ตลอดเวลา 
 

กติตกิรรมประกาศ 
 การศึกษาค้นควา้อิสระในคร้ังน้ีส าเ ร็จลุล่วงไปได้ด ้วยดี โดยได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐานิตา ฆอ้งฤกษ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ดร.ภูษิต วงศห์ล่อสายชล ประธานสอบ 
และ ดร.พนัธิตรา ปัทมานนท ์กรรมการสอบ ท่ีไดใ้ห้ความกรุณา ช้ีแนะแนวทาง แนะน า พร้อมทั้งตรวจทาน และ
แก้ไขข้อบกพร่องของงานวิจ ัยในคร้ังน้ี ซ่ึงผูท้  าการศึกษาขอกราบขอบพระคุณในความเมตตา เป็นอย่างสูง
ของอาจารยทุ์กท่าน ไว ้ณ ท่ีน้ี และผูท้  าการวิจยัขอขอบพระคุณผูมี้ส่วนช่วยเหลือในการให้ขอ้มูลประกอบการศึกษา
คน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี ท่ียนิดีให้ขอ้มูลเพ่ือให้ผูท้  าการศึกษาน ามาใชป้ระโยชน์ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากระบวนการด าเนินงานของส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ กรมท่ีดิน 

การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิภายในองคก์ร วตัถุประสงคใ์นการศึกษา
คร้ังน้ีคือ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการด าเนินงานของส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์ 2) เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการพฒันา
กระบวนการด าเนินงานของส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์ 

จากการศึกษาพบว่ากระบวนการด าเนินงานของส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์ ทางดา้นบุคลากร มีจ านวน
จ ากดั ความรู้ความสามารถไม่เพียงพอต่องาน และการถ่ายทอดความรู้ความสามารถยงัไม่ทัว่ถึง ทางดา้นระบบ เป็น
ระบบราชการท่ีท าตามล าดบัขั้นตอน ท าให้เกิดการล่าชา้ในงานท่ีตอ้งรองานจากขั้นตอนอ่ืน เช่นการพฒันาระบบใน
ส่วนของเทคโนโลยีต่างๆล่าชา้กว่าสภาพแวดลอ้มภายนอก เน่ืองจากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ความเห็นส่วนใหญ่
มุ่งเน้นไปทางดา้นกลยุทธ์ระดบัหน้าท่ี คือ ใชก้ลยุทธ์ดา้นทรัพยากรมนุษย ์โดยการศึกษาขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการแกไ้ข
ปัญหาเบ้ืองต้นให้กับบุคลากรทุกคนภายในหน่วยงาน สามารถแก้ไขปัญหาได้ และสามารถตอบปัญหาให้กับ
ผูใ้ชบ้ริการไดถู้กตอ้งครบถว้นลดการคิดขดัของปัญหาได ้ทางดา้นปัญหาเฉพาะให้ส่งไปถึงผูท่ี้สามารถแกปั้ญหาได้
โดยตรงอย่างตรงจุด และแนวทางในการแกไ้ขปัญหาล่าชา้ของกระบวนการแบ่งออกเป็น แบบทางการ และแบบไม่
เป็นทางการ โดยทางการจะใชง้านระบบอินทราเน็ตในการแกไ้ขปัญหาในการใชง้านโปรแกรมส านกังาน แบบไม่เป็น
ทางการใชก้ารส่งขอ้มูลเอกสารเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก่อนล่วงหนา้เพ่ือด าเนินงานก่อนการจดัส่งเอกสาร 
ค าส าคญั:  กระบวนการด าเนินงาน, บุคลากร, ระบบ, กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี, 

 

ABSTRACT 
This study aims to study the operational process of the Information Technology Department, Department 

of Lands. This study is qualitative research. Collect data by interviewing experts within the organization. The purpose 
of this study is 1) to study the operational process of the Information Technology Department 2) to formulate 
strategies for the development of operational processes of the Information Technology Department 

From the study, it was found that the operation of the Information Technology Department In terms of 
personnel, there is a limited amount of knowledge and insufficient capacity for work And the transfer of knowledge 
and skills is not yet thorough in the system as a bureaucratic system that follows the sequence of steps Causing delays 
in jobs that have to wait for jobs from other steps, For example, the development of systems in various technologies 
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is slower than the external environment. Due to the analysis of the interview, the majority of the reviews focus on the 
strategy, Functional Strategy is to use human resources strategies. By studying the information needed to solve basic 
problems for all personnel within the organization, Can fix the problem and able to answer problems for users of the 
service correctly and completely, reducing the conflict of problems and the specific problem is sent to the person who 
can directly solve the problem at the point, and guidelines for resolving delays in the process are divided into formal 
and informal forms The authorities will use the intranet system to solve problems in using programs, informal use, 
sending document information as e-documents before the delivery of documents. 
Keywords:  operation process, personnel, system, functional strategy   
 
1. บทน า 

กรมท่ีดิน สังกดัอยู่ในกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลกัเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิในท่ีดินของบุคคล และ 
จดัการท่ีดินของรัฐ โดยการรังวดัท าแผนท่ี การออกหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดิน การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย ์การส่งเสริมธุรกิจ อสังหาริมทรัพย ์และการบริหารจดัการขอ้มูล สารสนเทศท่ีดิน 
เพ่ือให้บุคคลมีความมัน่คงในการถือครองท่ีดิน และไดรั้บการบริการท่ีมีประสิทธิภาพตลอดจนการบริหารจดัการ
ท่ีดินของรัฐเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

วิสัยทศัน์ 
“ เป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือนการจดัการท่ีดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และการ

พฒันาประเทศดว้ยมาตรฐานการจดัการ การบริการ ระดบัสากล “ 
พนัธกิจ 
1. คุม้ครองสิทธิดา้นท่ีดินให้แก่ประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย 
2. บูรณาการร่วมกนัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกโฉนดท่ีดินแก่ประชาชนมีความเป็นเอกภาพ 

เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งประเทศ ทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบติั 
3. เป็นศูนยข์อ้มูลท่ีดินและแผนท่ีแห่งชาติ ท่ีมีระบบฐานขอ้มูลท่ีดินของประเทศเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

สามารถรองรับการใช้ประโยชน์จากท่ีดินในการพฒันาประเทศ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และความ
มัน่คง 

4. ให้บริการดา้นการทะเบียนท่ีดินของประเทศไทยท่ีมีความทนัสมยั บริการออนไลน์ทัว่ทั้งประเทศ และ
เช่ือมโยงกบัสากล พร้อมทั้งมีบุคลากรดา้นทะเบียนท่ีดินของประเทศ ท่ีมีขีดความสามารถสูงในระดบั
สากล (เวปไซตก์รมท่ีดิน 1, 2561) 

โดยท่ีกรมท่ีดินไดมี้การจดัท าโครงการศูนยข์อ้มูลท่ีดินและแผนท่ีแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 
1 ด าเนินการในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ จ านวน 32 จงัหวดั 226 ส านักงาน และส านักงานท่ีดิน
อ าเภอท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (ปีงบประมาณ 2556) และ ระยะท่ี 2 ในพ้ืนท่ีภาคกลาง ภาคใต ้และภาคตะวนัออก 
จ านวน 32 จงัหวดั 154 ส านักงาน และส านักงานท่ีดินอ าเภอท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (ปีงบประมาณ 2558) และไดมี้
การถ่ายโอนขอ้มูลภาพลกัษณ์โฉนดท่ีดิน ขอ้มูลรูปแปลงท่ีดิน และฐานขอ้มูลทะเบียนท่ีส านักงานท่ีดินในโครงการ
น าร่อง 11 จงัหวดั 53 ส านักงานท่ีดินจงัหวดั/สาขา/ส่วนแยก (ปีงบประมาณ 2554-2555)รวมทั้งส้ิน 433สาขา แลว้
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เสร็จในปีงบประมาณ 2560 แต่ในส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์มีจ านวนบุคลากรท่ีจ ากดั ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นั
กบัปัญหาท่ีเขา้มา ท าให้เกิดงานล่าชา้ แกไ้ขปัญหาผดิจุดประสงค์ 
 ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก และภายในองคก์ร (SWOT Analysis) 
  การศึกษาการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก และภายในองคก์ร(SWOT Analysis)สามารถสรุปไดว้่าเป็น
การวิเคราะห์ ทั้ งภายในและภายนอก โดยแบ่งออกเป็น จุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน (Weaknesses), โอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) เพ่ือเป็นการประเมินความเป็นไปไดข้องทิศทางองคก์ร (จิรประภา อคัรบวร, 
2552) 
 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจยัส าคญัภายในองคก์ร (McKinsey’s 7S Model) 
  การศึกษาการวิเคราะห์ปัจจยัส าคญัภายในองคก์ร (McKinsey’s 7S Model) สามารถสรุปไดว้่า เป็น
การวิเคราะห์ ภายในองค์กร โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้านดังน้ี 1) โครงสร้างองค์กร (Structure)2) ระบบ (System) 3) 
บุคลากร (Staff) 4) สไตล์ (Style) 5) ทกัษะ (Skill) 6) กลยุทธ์ (Strategy) 7) ค่านิยมร่วม (Shared Values)ทั้งหมดน้ี
เช่ือมโยงถึงกนัและกนั จ าเป็นท่ีตอ้งด าเนินการไปทิศทางเดียวกนัจึงจะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จได้  (เวปไซด ์
GRACEZONE, 2561) 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์การจดัการเชิงกลยทุธ์ (Strategy Management) 
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์การจดัการเชิงกลยทุธ์ (Strategy Management) สามารถสรุป

ไดว้่า เป็นกลยุทธ์ส าคญั 3 ระดบั คือ กลยุทธ์ระดบัองค์กร (Corporate level Strategy) กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ (Business 
level Strategies) และ กลยุทธ์ระดับหน้าท่ี (Functional level Strategy) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายต่อธุรกิจในระยาวยาว และเพ่ิมประสิทธ์ิภาพในการท างานได ้(ธนวรรณ แสงสุวรรณ, 2547) 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.  เพ่ือศึกษากระบวนการด าเนินงานของส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์  
2.  เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนากระบวนการด าเนินงานของส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบุ

วตัถุประสงคห์ลกัของการท างานวิจยัเร่ืองน้ี 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา 

ประชากรท่ีศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูท้รงคุณวุฒิภายในส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์ จ  านวน 3 ท่าน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัญหาในขบวนการด าเนินงานของส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยใน
การสร้างเคร่ืองมือ และขั้นตอนการพฒันาเคร่ืองมือของการศึกษาคร้ังน้ีคือท าการสร้างขอ้ค าถามของแบบสัมภาษณ์
เก่ียวกบักระบวนการด าเนินงานของส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์ตามแนวทางแบบสัมภาษณ์ ของ McKinsey’s 7S 
Model 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน และข้อมูลทุติยภูมิศึกษาจาก

เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขบวนการด าเนินงานของส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์ 
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4. ผลการวจิัย 
การวิเคราะห์จากขอ้มูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ รวมถึงแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัการวิเคราะห์ปัจจยัส าคญัภายใน

องค์กร (McKinsey’s 7S Model) ผูศึ้กษาน าขอ้มูลทั้งหมดมาสรุปตามการวิเคราะห์ปัจจยัภายในองค์กรซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของ (SWOT Analysis) ไดข้อ้มูลตามตารางดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 1 ตารางวิเคราะห์องคก์รโดยใชห้ลกัการวิเคราะห์ปัจจยัส าคญัภายในองคก์ร 

7 s Model Strengths Weaknesses 
1.Strategy 1. แผนกลยทุธมี์ความชดัเจน ครอบคลุม และ

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์กรมท่ีดิน 
2. มีผูรั้บผิดชอบหลกัในแต่ละแผนกลยทุธ์ 
3. มีการตรวจสอบท่ีชดัเจนในแต่ละขั้นตอน 

1. ตวัช้ีวดับางตวัไม่สามารถประเมินผลได ้
2. การจดัท าแผนล่าชา้ 

2.Structure 1. มุ่งเนน้ดา้นความถูกตอ้ง และความรวดเร็วใน
การบริการ 
2. ขอบเขตในงานท่ีรับผิดชอบชดัเจนและมีลาย
ลกัษณ์อกัษร 

1. ขั้นตอนในการด าเนินการล่าชา้ 
2. โครงสร้างระบบราชการเป็นแบบสาย
บงัคบับญัชาตอ้งรอการตดัสินใจจากผูบ้ริหาร 

3.System 1. มีความโปร่งใส ตรวจสอบไดใ้นการท างาน 
2. เนน้ทางดา้นความถูกตอ้งและรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ 
3. มีระบบอินเตอร์เน็ตเขา้มาช่วยในการแกไ้ข
ปัญหาไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

1. ความสามารถในการใหบ้ริการไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการและคาดหวงัได้
ทั้งหมด เช่น การใหข้อ้มูลส่วนบุคคล  

4.Skill  1. มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาได้
ครอบคลุม 
2. สามารถแกไ้ขปัญหาไดร้วดเร็ว 
3. เป็นท่ีพึ่งพาของผูรั้บบริการและมีความ
น่าเช่ือถือ 

1. มีหนา้ท่ีเฉพาะทางท าใหเ้กิดงานล่าชา้ใน
บางขั้นตอน 
2. มีการอบรมในการแกไ้ขปัญหาไม่เพียงพอ 

5.Shared values 1. มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
2. ยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลาง 
3. มีการจดักิจกรรมและรับประทานอาหารร่วมกนั 

1. การส่ือสารและท าความเขา้ใจไม่ทัว่ถึงทั้ง
องคก์ร 

6.Staff 1. บุคลากรส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังาน 
2. หน่วยงานมีความสามคัคี ใหค้วามร่วมมือใน
การท างาน 

1. ขาดการพฒันาบุคลากรเป็นรายบุคคลท่ี
ทัว่ถึง 
2. ขาดการส่งต่องานท่ีเป็นระบบ 
3. จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ 

7.Style 1. ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
2. สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
3. เป็นตวัอยา่งท่ีดีในการปฏิบติังานตาม 

1. การประสานงานและการส่ือสารล่าชา้ใน
บางเร่ือง 
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สรุปจากตารางท่ี 1 การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ให้น ้ าหนักปัญหาไปทางดา้นของบุคลากรท่ีขาด
ความรู้ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาท่ีตรงจุดเป็นอนัดบัท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 66 และ ส่วนท่ีเหลือเป็นระบบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศลา้หลงั ทั้ง 2 ปัญหาท่ีเกิดจะเป็นปัญหาภายในส่วนใหญ่ จึงสามารถแกไ้ขโดยการใชก้ลยทุธ์
ระดบัหนา้ท่ี กลยทุธ์ดา้นทรัพยากรมนุษย ์(Human resource Strategy) 

ส่วนกระบวนการด าเนินการไดแ้นวทางในการลดช่องว่างระหว่างการด าเนินงานทางดา้นเอกสาร เช่นการ
ขนส่งเอกสาร การด าเนินงานล่วงหน้าก่อนเอกสารมาถึง และแนวทางในการขยายช่องทางในการรับปัญหาและการ
กระจายงานสู่บุคลากร 
 

5. การอภปิรายผล 
ผูศึ้กษาพบว่าการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของวิมลศรี องัคทะวิวฒัน์ (2552) ศึกษาเก่ียวกับ

ทฤษฎี McKinsey’s 7S Model พบว่า ปัญหาท่ีท าให้กระบวนการด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเกิดจาก ปริมาณงานไม่
เหมาะสมกบัจ านวนเจา้หนา้ท่ี การแบ่งงาน ค่าตอบแทน ทกัษะการท างานของเจา้หนา้ท่ี จึงไดน้ าแนวความคิดเก่ียวกบั
การพฒันาทีมงาน มาปรับใชเ้ป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา เป็นการมุ่งเน้นแกไ้ขปัญหาจ านวนบุคลากรท่ีจ ากัด 
พฒันาคุณภาพบุคลากรให้สามารถแสดงศกัยภาพออกมาได้อย่างเต็มท่ี มีการปรับพ้ืนฐานความรู้ก่อนปฏิบติัการ 
พฒันาการท างานเป็นทีม ท าให้สมาชิกของทีมงานมีมาตรฐานเดียวกนั เพ่ือให้ประสิทธิภาพของการท างานสูงยิง่ข้ึน 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
1. แนวทางในการแกไ้ขปัญหากระบวนการด าเนินงานของส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์ 

a) แบบทางการ ด าเนินการใชง้านระบบอินทราเน็ตในการแกไ้ขปัญหาในการใชง้านโปรแกรม
ส านกังาน เพ่ิมช่องทางในการรับปัญหา และแจกจ่ายให้กบับุคลากรเพ่ือด าเนินการ 

b) แบบไม่เป็นทางการด าเนินการใช้การส่งข้อมูลเอกสารเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก่อน
ล่วงหนา้เพ่ือด าเนินงานก่อนการจดัส่งเอกสาร  

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รวบรวมมาท าให้พบว่า ปัญหาเกิดจากบุคลากรท่ีมีความรู้พ้ืนฐาน และ
ความรู้เฉพาะดา้นมีจ านวนนอ้ย ซ่ึงไม่สามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการไดท้นัท าให้เกิดความล่าชา้ต่อ
งานและเป็นงานคา้งท าให้เกิดผลกระทบเป็นวงกวา้ง ผูศึ้กษาเลือกใชก้ลยุทธ์ระดบัหน้าท่ีโดยก าหนด
กลยทุธ์ดา้นทรัพยากรมนุษย ์(Human resource Strategy) ดงัน้ี 

a) ด าเนินการศึกษาขอ้มูลท่ีจ  าเป็นในการแกไ้ขปัญหาของงานส่วนระบบเบ้ืองตน้เพ่ือท่ีสามารถ
แกไ้ขปัญหา และตอบปัญหาให้กบัผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

b) มีการจดัเก็บขอ้มูลปัญหาและจดัล าดบัส าหรับเป็นแนวทางในการฝึกอบรม เพ่ือช่วยลดปัญหา
การให้ขอ้มูลผดิพลาด การแกไ้ขปัญหาผดิพลาด ท าประสิทธ์ิภาพในการท างานเพ่ิมข้ึน 

ขอ้เสนอแนะ 
1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขบวนการด าเนินงานของส่วนระบบคอมพิวเตอร์ส านัก

เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมท่ีดิน เท่านั้ น อีกทั้ งผูท่ี้ไห้ข้อมูลเป็นผูท้รงคุณวุฒิภายใน
หน่วยงาน อาจส่งผลให้ขอ้มูลท่ีไดรั้บมาสามารถคลาดเคล่ือนหรือไม่ครอบคลุมค าตอบได้
ทั้งหมด 
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2. ในมุมมองประโยชน์ของผูใ้ช้บริการ ส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยเหลือในด้าน
ความรวดเร็ว ความถูกต้องของข้อมูลทางด้านเอกสาร และความรู้เก่ียวกับการใช้งาน
โปรแกรมต่างๆ เพ่ือตอบสนองผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 

3. ในมุมมองกระบวนการด าเนินงาน ช่วยลดปัญหาความผิดพลาดของขอ้มูล ลดงานคา้งใน
ระบบ ลดความซบัซอ้นของขบวนการ แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป 
1. ควรเพ่ิมผูส้ัมภาษณ์ขอ้มูลจากกลุ่มอ่ืนให้หลากหลายมากข้ึน เช่น ช่างประจ าสาขา ประชาชน

ผูเ้ขา้ใชบ้ริการ 
2. ควรใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 1 ปีในการท าการศึกษาให้มากข้ึนเน่ืองจากขอ้มูลท่ีเพียงพอจะสามารถ

มองเห็นปัญหาไดแ้ม่นย  ามากยิง่ข้ึน 
3. ควรศึกษาและท าวิจยัเก่ียวกบัปัญหาทางดา้นการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

 

กติตกิรรมประกาศ   
การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี สามารถส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจากอาจารย ์ ดร.อศัวิณ ปสุธรรม ใน

ฐานะอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ ท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน าและความกรุณาตรวจสอบแกไ้ขเน้ือหา ในการท างาน
ศึกษาคน้ควา้อิสระและขอกล่าวค าขอบคุณคณะกรรมการประกอบดว้ย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.นภวรรณ คณานุรักษ ์
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขนัของบริษทัMARGARITAS 

จ ากดั โดยมีการใชเ้กณฑก์ารวดัความเป็นไปไดโ้ดยใชก้ารเลือกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี  คือประชากรท่ี
พกัอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ผูบ้ริโภคจะเป็นเพศหญิงท่ีมาซ้ือผลิตภณัฑโ์ดยเก็บรวบรวมขอ้มูล
แจกแบบสอบถามตวัอย่างจ านวน 97 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 แบบสอบถามออนไลน์จ านวน 97 ฉบบั กลุ่มท่ี 2 
แบบสัมภาษณ์ผูจ้ดัการ 1 คน ของบริษทั MARGARITAS และไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิโดยใชค่้าร้อยละ 
และค่าเฉล่ีย  

ผลการศึกษาพบว่าการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการและแจกแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่ าง 97 
ชุด ทั้งหมด 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์บ  ารุงเส้นผมของลูกคา้ MARGARITAS ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลใน
ดา้นการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์บ  ารุงเส้นผม MARGARITAS ของผูบ้ริโภคจะเป็นเพศหญิง
ท่ีมาซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีพกัอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล โดยผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
พบว่าลูกคา้มีมัน่ใจในคุณภาพของสินคา้เลือกซ้ือสินคา้ผ่านซ้ือสินคา้จาก facebook และใชว้ิธีการจ่ายแบบโอนเงิน 
มากกว่าการเก็บเงินจากปลายทาง ผลการศึกษาดา้นความพึงพอใจในผลิตภณัฑพ์บว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจกบัตรา
สินคา้ง่ายต่อการจดจ าและการใชว้สัดุท่ีใชท้าบรรจุภณัฑ์เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์  รวมทั้งการเก็บขอ้มูลทุติยภูมิจาก
แหล่งต่าง ๆ เช่น บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป้นตน้ 

ดงันั้นในการแกปั้ญหาดงักล่าว จึงไดเ้ลือกใชก้ลยุทธ์เน้นกลุ่มเป้าหมาย(OS) มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา กล
ยุทธ์น้ีสามารถตอบวตัถุประสงค์ของการศึกษาละน าไปปรับใช้จริงกบับริษัทMARGARITAS จ ากัด เพ่ือนาไปสู่
ทิศทางในการแกปั้ญหาทางการแข่งขนัในอนาคต ค าส าคญั:การแข่งขนั,กลยุทธ์,การวิเคราะห์อุตสาหกรรมภายใน  
( SWOT ),เคร่ืองมือในการสร้างกลยทุธ์ (Tows), การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Five Force)   

 

ABSTRACT 
The purpose of this study is to study the strategy for competition of MARGARITAS Company Limited. 

The possibility of using the target group is used.  In this research, the population is living in Bangkok and the area. 
The consumer perimeter is a typical woman data were collected and distributed to 97 sample questionnaires, divided 
into 2  groups:  Group 1 , 97  online questionnaires, Group 2  interview form, MARGARITAS company manager. 
Therefore, the secondary data source was analyzed as percentage and average 
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The study indicated that Primary and secondary data collection by interviewing managers And distributed 
a total of 9 7  samples of questionnaires, part 2 , part 1 , buying behavior of hair care products of customers 
MARGARITAS Part 2  Information on satisfaction in MARGARITAS hair care products for consumers are general 
women who come to buy products that reside in Bangkok and its suburbs.  Part 1  information found that customers 
are confident in the quality of the product, choosing to buy products through buying products from facebook and 
using a money transfer method. Rather than collecting money from the destination Data Part 2 found that customers 
are satisfied with the brand, easy to remember and use the materials used to make the packaging suitable for the 
product. 

Therefore, to solve such problems Therefore chose to use the strategy to focus on the target group (OS) to 
solve the problem this strategy can answer the purpose of this study in realizing with MARGARITAS Co. , Ltd.  to 
lead the direction in solving future competitive problems. 
Keywords:  competition, strategy, swot ,tows , five force, 
 
1. บทน า 

ในปัจจุบนัธุรกิจสุขภาพความงามไดเ้ติบโตอย่างต่อเน่ือง เม่ือเทียบกบัอดีต มีธุรกิจเก่ียวกบัสุขภาพและ
สถานเสริมความงามเปิดข้ึนอย่างแพร่หลาย ธุรกิจประเภทน้ีมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง และความตอ้งการของลูกคา้ก็
สูงข้ึนเช่นกนั ท าให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโต และเพ่ือตอบสนองการดาเนินชีวิตของคนท่ีใชชี้วิตอยา่งเร่งรีบ เม่ือมีความ
ตอ้งการสินคา้ก็จะตอ้งไดรั้บสินคา้หรือการบริการให้ทนัต่อความตอ้งการเช่นกนั ซ่ึงปัจจุบนั การพฒันาความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยี สามารถคิดคน้อุปกรณ์เสริมความงาม เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั พฒันาสารเคมีท่ีลา้กา้วไปอีกขั้น รวมถึง
ระบบสาธารณสุขท่ีดีข้ึน เหล่านั้นลว้นเป็นเคร่ืองมือในการกระตุน้เศรษฐกิจในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มนุษยส่์วนใหญ่ให้ความส าคญักบัความงาม เลือนร่าง ใบหน้า และเส้นผม รวมถึงภาพลกัษณ์
ของตนเร่ือยมา และมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บความนิยมเพ่ิมข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเพศใด  จากขอ้มูลจากบริษทัลอริอลั เม่ือเดือน
มีนาคม 2560 ท าให้ทราบว่า สภาพตลาดในปี 2559 มีมูลค่าทางการตลาดเป็นจ านวน 16,900 ลา้นบาท และในปี 2560 
มีอตัราการเติบโตเป็นจ านวน 17,400 ลา้นบาท ซ่ึงส่งผลให้ผูป้ระกอบการตอ้งพยายามหากลยุทธ์เพ่ือกระตุน้การ
เติบโตของตลาดดว้ยการสร้างความตอ้งการใหม่ (Make demands) ให้กบัผูบ้ริโภคเพ่ือเพ่ิมปริมาณการซ้ือของให้มาก
ข้ึน    

จากผลการสัมภาษณ์ของผูจ้ดัการบริษทั Margaritas ท าให้ทราบว่าถึงสภาพการเติบโตของธุรกิจประเภทน้ีมี
ความน่าสนใจ ท าให้บริษทัเล็งเห็นถึงโอกาสและพฒันาผลิตภณัฑ์บ ารุงเส้นผม Margaritas (มา-กา-ริ-ตา้) ข้ึน ซ่ึงเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์ช่วยฟ้ืนฟูเส้นผมใน 1 นาที ท าให้เส้นผมนุ่มสลวยเป็นธรรมชาติตั้งแต่คร้ังแรกท่ีใช ้โดยราคาท่ียอ่มเยา ท า
ให้ Margaritas เข้ามาตอบโจทยค์วามต้องการของผูบ้ริโภคท่ีมีใส่ใจเร่ืองความสวยและความงาม ซ่ึงส่วนแบ่ง
การตลาดออนไลน์จากการส ารวจของบริษัท พบว่าผลิตภัณฑ์ของ Margaritas อยู่ท่ี 2% เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 
(Mooi 60%, Fakeshu 35% และ Joico 3% )  Margaritas เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2561 ซ่ึงไดรั้บเสียง
ตอบรับท่ีไม่ค่อยดีนกัเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง เน่ืองจากคู่แข่งอยูใ่นตลาดเป็นระเวลาท่ียาวนานกว่า ซ่ึงทางMargaritas 
จ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด โดยศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการแข่งขัน เพ่ือให้ Margaritas 
สามารถพฒันาผลิตภณัฑแ์ละมีการเจริญเติบโตทางธุรกิจต่อไป  



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1526 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทั MARGARITAS 
2.  เพ่ือศึกษาสภาพการแข่งขนัของคู่แข่งขนัของบริษทั MARGARITAS 
3.  เพ่ือศึกษากลยทุธ์ในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

 

3. การด าเนินการวจิัย 
ทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาในบริษัท ประกอบด้วย ทฤษฎีการวิเคราะห์อุตสาหกรรมภายใน 

(SWOT) ทฤษฎีเคร่ืองมือในการสร้างกลยุทธ์ (Tows Matrix) และทฤษฎีการวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Five Force 
Model) แนวคิดเก่ียวกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) และแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและกระบวนการตดัสินใจซ้ือ  

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและกระบวนการตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง 
การกระท าหรือกระบวนการตดัสินใจอยา่งเป็นขั้นเป็นตอนของบุคคลในการแสวงหา เลือกซ้ือ และการใชสิ้นคา้และ
บริการ ตลอดจนการประเมินผลหลงัใชสิ้นคา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตนเอง (เสรี วงษม์ณฑา, 2531, น. 41) 

ศิริพร วิษณุมหิมาชัย (2552) ได้กล่าวว่าการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยใช้หลักการ 6W1H ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย 

1. ใคร (Who) การตั้งค าถามก่อนเพ่ือหากลุ่มผูบ้ริโภคในตลาด เพ่ือให้ทราบถึงศกัยภาพของกลุ่มเป้าหมายท่ี
จะเป็นผูบ้ริโภค  

2. อะไร (What) เป็นการถามถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ ประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคจะไดจ้ากการซ้ือหรือใชสิ้นคา้
หรือบริการนั้น  

3. ท าไม (Why) การหาค าตอบว่าท าไมผูบ้ริโภคถึงเลือกสินคา้หรือบริการ หรือวตัถุประสงคใ์นการซ้ือหรือ
ใชสิ้นคา้หรือบริการนั้นๆ ถา้เขา้ใจไดว้่าท  าไมผูบ้ริโภคถึงเลือกซ้ือหรือเลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์จะช่วยให้เขา้ใจถึงแรงจูงใจ
และปัจจยัการเลือกใชผ้ลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค  

4. ใครเป็นผูเ้ก่ียวขอ้ง (Who participate in buying) เป็นค าถามเพ่ือหาว่าใครเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค  

5. เม่ือไหร่ (When) เป็นค าถามเพ่ือหาโอกาสในการซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นๆ ท าให้ทราบว่าผูบ้ริโภคมีการ
ซ้ือสินคา้หรือบริการในช่วงใดบา้ง ตน้เดือนหรือปลายเดือน ความถ่ีในการซ้ือ  

6. ท่ีไหน (Where) สถานท่ีหรือช่องทางท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการซ้ือสินคา้หรือบริการ เช่น ซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือ
ใกลบ้า้น ซ้ือในห้างสรรพสินคา้ หรือตามช่องทางออนไลน์อินเตอร์เน็ต 

7. อยา่งไร (How) พูดถึงวิธีการและขั้นตอนในการซ้ือหรือใชสิ้นคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค ตอ้งแต่ตน้จน
จบ ประกอบไปดว้ย การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และความรู้สึกหลงัการ
ซ้ือ นอกจากนั้นยงัมีเร่ืองปริมารการในการซ้ือสินคา้และบริการ หรือแมก้ระทัง่วิธีการช าระเงินของผูบ้ริโภค การ
ทราบขอ้มูลของผูบ้ริโภค  

แนวคิดทฤษฎีการตดัสินใจ เป็นการศึกษาเหตุจูงใจหรือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลท่ีท าให้เกิดการปัจจยัในตดัสินใจ
ซ้ือหรือเลือกใชผ้ลิตภณัฑซ่ึ์งแสดงเป็น 5 ขั้นตอนดงัน้ี การรับรู้ปัญหา,การคน้หาขอ้มูล,การประเมินผลทางเลือก,การ
ตดัสินใจซ้ือ,พฤติกรรมการซ้ือ 
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Jay Barney (1991 : 102 ) ให้ความหมายการได้เปรียบทางการแข่งขันเอาไวว้่าผลลัพธ์ท่ีได้จากการ
ด าเนินงานทางกลยุทธ์ท่ีสามารถสร้างคุณค่า (Value-creating Strategy ) ให้เหนือกว่าคู่แข่งคือความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนัโดยคู่แข่งไม่สามารถก าหนดกลยุทธ์เดียวกบัเราไดใ้นช่วงเวลาเดียวกนั และการไดเ้ปรียบการแข่งขนัจะย ัง่ยืน
ไดก้็ต่อเม่ือคู่แข่งขนัไม่สามารถลอกเลียนแบบประโยชน์หรือคุณค่าท่ีมาจากกลยุทธ์องคก์รไดก้  าหนดหรือสร้างข้ึนมา
ความได้เปรียบทางการแข่งขนั ทุกธุรกิจจึงจะท าทุกวิถีทางท่ีจะหากลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุด เพ่ือน ามาสู่การสร้างความได้
ไดเ้ปรียบ เหนือคู่แข่งจึงตอ้งมีการพยายามวิเคราะห์หาแนวคิดกลยทุธ์ต่างๆ ท่ีนอกจากจะน าไปสู่ความไดเ้ปรียบแลว้
ยงัตอ้งสามารถ ท าให้คงอยูใ่นระยะยาวอยา่งต่อเน่ืองไดอี้กดว้ย 

 
SWOT หรือ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและศกัยภาพเป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ส าหรับการ

ประกอบธุรกิจซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริหารไดท้ราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนของบริษัทจากสภาพแวดลอ้มภายใน และมองเห็น
โอกาสอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจในทุกประเภท   

จุดแข็ง (Strengths) : จุดเด่นหรือจุดแข็งเป็นขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน เป็นขอ้ดีท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอ้มภายในบริษทั เช่น จุดแข็งดา้นตราสินคา้ และขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการผลิต และดา้นทรัพยากรบุคคล โดย
บริษทัจะตอ้งใชป้ระโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนดกลยทุธ์การตลาด 

จุดอ่อน (Weaknesses) : หรือจุดดอ้ยขอ้เสียเปรียบเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน เป็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ี
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ ของบริษทั เช่น การขาดเงินทุน นโยบายและทิศทาง การบริการท่ีไม่แน่นอน 
หรือบุคลากรท่ีไม่มีคุณภาพ บริษทัจะตอ้งหาวิธีในการปรับปรุงให้ดีข้ึน 

โอกาส (Opportunities) : เกิดจากปัจจยัภายนอก เป็นสภาพแวดลอ้มภายนอกของบริษทัท่ีไดเ้อ้ือประโยชน์ 
หรือส่งเสริมการด าเนินงานของบริษทั โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก 
แต่จุดแข็งเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายใน ผูป้ระกอบการจะต้องแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ โดยการวิเคราะห์
ส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ตลอดเวลา เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยแีละการแข่งขันใน
ตลาด 

อุปสรรค (Threats) : เกิดจากปัจจยัภายนอก ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลเสียต่อธุรกิจ เช่น ราคา
น ้ ามนัท่ีสูงข้ึน อตัราดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึน สภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งปรับกลยทุธ์ทางการตลาด 
และพยายามขจดัอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนให้ได ้

 
Michael E Porter ได้สร้างโมเดลท่ีมีช่ือว่า Five Force Model ข้ึนมาเพ่ืออธิบายเร่ืองน้ี และช้ีให้เห็นว่า

ความส าคญัของธุรกิจนั้นไม่ไดอ้ยู่ท่ีว่าใคร “ใหญ่” กว่าใคร แต่อยู่ท่ีว่าใคร “ท าก าไร” ไดม้ากกว่า ซ่ึงการ “ท าก าไร” 
ท่ีว่านั้นมาจากปัจจยั 5 อยา่งดว้ยกนั ดงัน้ีการแข่งขนัระหว่างธุรกิจท่ีมีอยูเ่ดิมในอุตสาหกรรม  การคุกคามของผูเ้ขา้มา
ใหม่  การคุกคามของสินคา้หรือบริการทดแทน  อ  านาจการต่อรองของลูกคา้ และ อ านาจต่อรองของผูข้าย   หาก
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีมีผลต่อการท าธุรกิจในแต่ละด้านได้ว่าเป็นบวก ห รือลบ จะเป็นข้อมูลส าหรับการ
วางแผนกลยทุธ์ไดใ้นคร้ังถดัไป 
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เคร่ืองมือในการสร้างกลยุทธ์ นางสาวพนิดา ศรีสว่าง 2555 ไดก้ล่าวไวว้่าการประเมินสภาพแวดลอ้มโดย
การวิเคราะห์เห็นถึงจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและขอ้จากดัแลว้ก็จะนาขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพนัธ์
แบบ Matrix โดยใชต้ารางท่ีเรียกว่า TOWS Matrix เป็นตารางท่ีแสดงการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อนโอกาสและขอ้จ ากดัมาวิเคราะห์เพ่ือกาหนดออกมาเป็นกลยุทธ์ประเภทต่าง ๆ ในการท าเทคนิคท่ีเรียกว่า 
TOWS Matrix มาในการวิเคราะห์เพ่ือกาหนดกลยุทธ์Tows Matrix เป็นกลยุทธ์ท่ีสืบเน่ืองมาจากการวิเคราะห์
สถานการณ์ SWOT Analysis เป็นการจบัคู่กนัระหว่างปัจจยัภายนอก กบัปัจจยัภายใน ไดท้ั้งหมด 4 คู่ ไดแ้ก่ 

1).กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) หมายถึง การใชจุ้ดแข็งร่วมกบัโอกาส ทาให้ความสามารถในการแข่งขนัมี
แนวโนม้ท่ีดีข้ึน เป็นยทุธ์ศาสตร์ในเชิงรุกให้กบับริษทั  

2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) หมายถึง การประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดแข็งและขอ้จากดัมา
พิจารณาร่วมกนั เพ่ือท่ีจะใชป้้องกนัสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต  

3) กลยทุธ์เชิงแกไ้ข (WO Strategy) หมายถึง การท่ีไดน้าโอกาสท่ีมีมาปิดจุดอ่อนของบริษทั หรือนาไปสู่การ
ทาให้จุดอ่อนลดลง เป็นการประเมินสภาพแวดลอ้ม โดยการแกไ้ขจุดอ่อนดว้ยโอกาสท่ีมีเขา้มา  

4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) หมายถึง เป็นแผนท่ีเน้นในดา้นการป้องกนั เพราะมีแต่เร่ืองในมุมท่ีติดลบ 
ดงันั้นเป้าหมายในกลยทุธ์น้ี คือ เล่ียงท่ีจะท าให้ผลเป็นลบกว่าเดิม 

 
นอกจากน้ี ไดมี้การคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่าสมคิด ยกผล (2545: บาทคดัย่อ) การศึกษาวิจยัเร่ือง

พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑแ์ชมพูสระผมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑแ์ชมพูสระผมดว้ยตนเองและมีการเปล่ียนผลิตภณัฑ์บ  ารุง
เส้นผม ปีละ 1-2 คร้ัง ส่วนมากจะเลือกเป็นสูตรประเภทความสวยงามของเส้นผมปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือของ
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเป็นคุณภาพของสินคา้และอนัดบัรองลงมาในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ะเป็นการส่งเสริมการขาย 
ท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือการลดราคา ด้านความถ่ีของพฤติกรรมการบ ารุงเส้นผม เพศ อายุ 
รายได ้ได ้และปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบักบัพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑ์แชมพูสระผมดา้นค่าใชจ่้ายในการ
เลือกซ้ือแชมพูสระผมของกลุ่มตวัอยา่งคือเพศ อาย ุและระดบัการศึกษา 

 
การด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการ

แข่งขนัในองคก์ร โดยใชว้ิธีการวิจยัแบบผสม ( Mixed Method ) ประกอบไปดว้ยการวิจยัเชิงปริมาณ  
( Quantitative Research ) และการวิจยัเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research ) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวม

ขอ้มูลแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ และแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ 
 
แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลทาง หนงัสือทางวิชาการ 

วิทยานิพนธ์ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และเก็บรวบรวมขอ้มูลทางสถิติของผลิตภณัฑบ์  ารุงเส้นผมจากแบรนด์ต่าง ๆ รวมไป
ถึงการหาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 
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แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) : โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ  
1. การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการบริษทั MARGARITAS จ ากัดผ่านบทสัมภาษณ์แบบ ค าถาม

ปลายเปิด (Open-Ended) จ  านวน 15 ขอ้ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลการสัมภาษณ์ในเชิงลึก ท าให้ทราบถึงรายละเอียดของปัญหา 
และกระบวนการท างาน 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการท าแบบสอบถามออนไลน์ 97 ฉบบั เพศหญิงท่ีเคยมาซ้ือผลิตภณัฑ ์
 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ท  าโดยการสอบถามออนไลน์ให้กบัเพศหญิงท่ีเคยใชผ้ลิตภณัฑ ์
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลในแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพหลกั รายได ้ต่อเดือน ระดบัการศึกษา ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์บ  ารุงเส้นผมของ
ลูกคา้ MARGARITAS ส่วนท่ี 3 การตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงเส้นผม MARGARITAS และน าขอ้มูลทั้งหมดมา
วิเคราะห์หา ค่าเฉล่ีย และร้อยละ  แล้วน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบ จากนั้ นประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ 
สภาพแวดลอ้มภายใน-ภายนอกของบริษทั  (SWOT ANALYSIS) และสภาพแวดลอ้มรวมของอุตสาหกรรมโดยใช ้ 
(FIVE FORCES MODEL) เพ่ือใชส้ร้างกลยทุธ์รูปแบบโมเดล (TOWS MATRIX) 
 

4. ผลการวจิัย 
ผลการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของลูกค้าในการตัดสินใจการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

MARGARITAS ขอ้มูลในเชิงปฐมภูมิ ไดมี้การสรุปผลการศึกษามาเช่นน้ี  ขอ้มูลส่วนบุคคลพบว่าส่วนใหญ่ผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นเพศหญิง 97 คน ร้อยละ 100 ผูท่ี้มาตอบแบบสอบถามมีอาย ุ21-35 ปี มีจานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.8 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 33 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 62 คน ค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่63.9ส่วนใหญ่เป็นมีรายได ้10,001 – 20,000 บาท จ านวน 31 คน ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 32 

ผลการศึกษาพบว่าพบว่าผูต้อบแบบสอบถามดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์บ  ารุงเส้นผม 
จ านวน 7 ขอ้ เป็นจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียท าให้ไดข้อ้มูลทางการศึกษาว่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัเหตุผลท่ี
เลือกใชผ้ลิตภณัฑ์(why) โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 77.4 อนัดบั 1 มัน่ใจในคุณภาพของสินคา้ ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้อย่างไร
(How) อนัดบั 1  โดยใชว้ิธีการจ่ายแบบโอนเงิน ค่าเฉล่ียอยู่ ท่ี 19 ผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑ์บ  ารุงผมจากท่ีไหน(Where) 
อนัดบั 1  ซ้ือสินคา้จาก facebook ค่าเฉล่ีย 19.4 ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participate in buying) อนัดบั 1   
ตวัเองเป็นคนตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 19.2 ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใดบ่อยแค่ไหน (When) อนัดบั 1  เลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์1 คร้ัง / เดือน ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 19 ผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑเ์พราะอะไร (What) อนัดบั 1  รู้สึกท าให้ผมสะอาดข้ึน 
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 19.4 ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who) คุณรู้จกัผลิตภณัฑจ์ากแหล่งใดมากท่ีสุด อนัดบั 1  รู้จกัผา่นทางส่ือ
โฆษณา ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 19.2  และขอ้มูลดา้นการตอบสนองของผูซ้ื้อหรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑบ์  ารุง
เส้นผมMARGARITAS ท าให้ทราบว่าผลการศึกษาขอ้มูลขอ้มูลดา้นการตอบสนองของผูซ้ื้อหรือการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคผลิตภัณฑ์บ ารุงเส้นผม MARGARITAS เป็นจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียด้านต าแหน่งตราสินค้า(ด้าน
ผลิตภัณฑ์)  ท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ ประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์อันดับท่ี 1 ครีมบ ารุงผม 
MARGARITAS เหมาะกับทุกสภาพเส้นผม คุณค่าตราสิน MARGARITAS อันดับ 1 ตราสินค้าง่ายต่อการจดจ า 
อิทธิพลต่อการเลือกเวลาในการซ้ือคือซ้ือในเวลากลางคืน อิทธิพลต่อการเลือกผูข้ายเลือกซ้ือสินค้าผ่าน facebook 
อิทธิพลต่อการเลือกปริมาณครีมบ ารุงผม MARGARITAS มีสูตรผมตรงสวยสมบูรณ์แบบ (PerfectLong&Short Hair) 
ขนาด 200 ml 
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ตารางท่ี 1 วิเคราะห์การศึกษาคู่แข่งในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
Fake shu ขายตลาดออนไลน ์, มีตวัแทนจ าหน่าย  
Mooi ขายตลาดออนไลน ์, มีตวัแทนจ าหน่าย 
Joico ขายตลาดออนไลน ์, ขายให้กบัร้านเสริมสวย , ขายตามร้านความงามและห้างชั้นน า 
MARGARITAS ขายตลาดออนไลน ์

 
 การศึกษาจากพบว่าผลิตภัณฑ์บ ารุงเส้นผม MARGARITAS ในสภาพการแข่งขันจึงท าให้มีคู่แข่งขนัท่ี

ส าคัญและมีส่วนแบ่งทางการตลาดไดแ้ก่ Joico 3% , Fakeshu 35% , Mooi 60% และ Margaritas อยู่ท่ี 2%  ยงัคงมี
ความเสียเปรียบในการแข่งขนัเม่ือใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ  เน่ืองจากลูกคา้ยงัคงมีอ านาจการต่อรองค่อนขา้งสูง
และคู่แข่งขนัมีประสบการณ์น าเสนอสินค้ามานาน จึงท าให้บริษัทต้องมีการปรับเปล่ียนและแกไ้ขกลยุทธ์ให้กบั
บริษทั 

 
การวิเคราะห์ทางเลือก TOWS MATRIX 
คือการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค มาจบัคู่หาทิศทางธุรกิจเพ่ือแกไ้ขธุรกิจไดอ้ยา่งไรให้ดีข้ึน

และท าอยา่งไรเพ่ือให้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และจากการวิเคราะห์สภาพแววลอ้มต่างๆของบริษทัจึงคิดเป็นกลยุทธ์
เพ่ือหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงัน้ี 

กลยทุธ์เนน้กลุ่มเป้าหมาย SO เชิงรุก จุดแข็ง + โอกาส 
จุดแข็ง (strengths) คือ ผิวสัมผสันุ่มล่ืน ไม่เหนียวเหนอะหนะ ผลิตภณัฑ์เป็นแบบขวดป๊ัม ใชง้านง่าย พอดี

กบัปริมาณท่ีใชใ้น ผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ ไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ช ้ไม่มีส่วนผสมของซิลีโคนท่ีเป็นสารเคลือบผม   
โอกาส(Opportunity) คือ การเติบโตของธุรกิจความงามท่ีสูงข้ึนทุกๆปีส่งผลให้ธุรกิจมีโอกาสในการท า

ก าไร และขยายธุรกิจ  การเขา้ถึงลูกคา้เป็นไปไดง่้ายเพราะมีเทคโนโลยเีป็นตวัเช่ือม ท าให้ลูกคา้และสินคา้เขา้ถึงกนัได้
เร็วและสะดวกมากยิง่ข้ึน 

กลยทุธ์เจริญเติบโต WO เชิงแกไ้ข จุดอ่อน + โอกาส 
จุดอ่อน คือ ตวัเลือกของสินคา้มีจ ากดั จ  านวนคนติดตามและกดถูกใจในเพจน้อยกว่าคู่แข่ง ท าให้ความ

เช่ือถือกบัลูกคา้กลุ่มใหม่ลดลง ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีนอ้ย  
โอกาส(Opportunity) คือ การเติบโตของธุรกิจความงามท่ีสูงข้ึนทุกๆปีส่งผลให้ธุรกิจมีโอกาสในการท า

ก าไร และขยายธุรกิจ  การเขา้ถึงลูกคา้เป็นไปไดง่้ายเพราะมีเทคโนโลยเีป็นตวัเช่ือม ท าให้ลูกคา้และสินคา้เขา้ถึงกนัได้
เร็วและสะดวกมากยิง่ข้ึน 

กลยทุธ์ดา้นนวตักรรม ST เชิงป้องกนั จุดแข็ง + อุปสรรค  
จุดแข็ง (strengths) คือ ตวัผลิคภณัฑ์มีเป็นเน้ือครีมท่ีมีลกัษณะล่ืนๆ ไม่เหนียวเหนอะหนะ บรรจุภณัฑ์เป็น

ชนิดขวดป๊ัมเพ่ือง่ายต่อการใชง้านเพ่ือให้เหมาะสมกบัปริมาณทในการใชใ้นแต่ละคร้ัง เน้ือครีมผลิตจากส่วนผสมจาก
ธรรมชาติจึงไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ช ้เน่ืองจากไม่มีส่วนผสมของซิลีโคนท่ีเป็นสารเคลือบผม  

อุปสรรค(Threat) คือ ลูกคา้สามารถเลือกซ้ือสินคา้ทดแทนยีห่้อออ่ืนไดง่้ายตามร้านคา้ทัว่ไป เน่ืองจากสินคา้
ของบริษทั MARGARITAS มีการจ าหน่ายเพียงแค่ช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
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แนวทางเลือกจากขอ้มูลไดเ้ลือกกลยุทธ์เน้นกลุ่มเป้าหมาย (OS) วิเคราะห์จากทางเลือก TOWS MATRIX  
จุดแข็ง (strengths) โอกาส(Opportunity) เน่ืองจากโอกาสการเติบโตของธุรกิจความงามท่ีสูงข้ึนทุกๆปีส่งผลให้ธุรกิจ
มีโอกาสในการท าก าไร การเขา้ถึงลูกคา้เป็นไปไดง่้ายเพราะมีเทคโนโลยเีป็นตวัเช่ือม ท าให้ลูกคา้และสินคา้เขา้ถึงกนั
ไดเ้ร็วและสะดวกมากยิง่ข้ึนรวมถึงตวัผลิตภณัฑ ์ ท่ีท  าให้ผวิสัมผสันุ่มล่ืน ไม่เหนียวเหนอะหนะ มีกล่ินหอมอ่อนๆไม่
ฉุนจนเกินไปผลิตภณัฑเ์ป็นแบบขวดป๊ัม ใชง้านง่ายจากการท าแบบส ารวจแบบสอบถามจากลูกคา้และการวิเคราะห์
ข้อมูลในส่วนต่างๆขององค์กร ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ดังนั้ นจึงเป็นเหตุผลเลือกท่ีจะน ากลยุทธ์เน้น
กลุ่มเป้าหมาย มาใชใ้นการพฒันาสินคา้เพ่ือเจาะกลุ่มเป้าหมายให้ชดัเจนยิ่งข้ึนและไดร้ะบุขอ้ดี ขอ้เสีย ให้พิจารณา
ประกอบ สรุปไดด้งัน้ี 

 

กลยทุธ์เนน้กลุ่มเป้าหมาย (OS) 
คือการเลือกตลาดเป้าหมายสาหรับสินคา้และบริการท่ีมีลกัษณะแคบลงหรือมีตลาดเฉพาะดา้น ซ่ึงจะมีคู่แข่ง

นอ้ยแต่มีช่องว่างทางตลาด(Niche Market) โดยกลยทุธ์น้ีนกัธุรกิจจะตอ้งใชค้วามสามารถพิเศษเหนือกว่าคู่แข่งทั้งใน
ดา้นสินคา้และบริการการไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณาและเนน้เฉพาะกลุ่ม ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทาง
ธุรกิจ ทั้งน้ีเพ่ือท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้ไดอ้ยา่งเต็มท่ี โดยการท ากลยทุธ์ดงัน้ี 

1. เก็บรวบรวมขอ้มูลลูกคา้และวิเคราะห์ขอ้มูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากช่วงอายุ อาชีพ และรายได้ของลูกค้า (ข้อมูลจากแบบสอบถาม) เพ่ือนามา

วิเคราะห์ให้ทราบถึงขอ้มูลท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ เพ่ือท่ีจะทราบกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีแทจ้ริง 
 

2. เจาะตลาดเป้าหมาย  
เม่ือทราบกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน จากนั้นท าการน าเสนอผลิตภณัฑใ์ห้กบักลุ่มลูกคา้ท่ีเลือกไว ้เช่น ท าโฆษณา

ผา่น facebook เจาะช่วงอายใุห้แคบลงตามท่ีไดก้  าหนดเอาไว ้ , จา้งรีวิวสินคา้ , เปิดสินคา้น าเสนอขายหนา้มหาลยัหรือ
ตามตึกอาคารส านกังาน  

 

3. การบริการหลงัการขายติดตาม สอบถามลูกคา้อยา่งใกลชิ้ด 
 หลงัจากการเจาะตลาดกลุ่มเป้าหมายแลว้ เราจะตอ้งติดตามสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ในการใช้

ผลิตภณัฑข์องสูตรนั้น ๆเพ่ือให้ลูกคา้รู้สึกถึงความดูแลเอาใจใส่เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและจงรักภคัดีต่อสินคา้
ตามมา และรวมไปถึงผลประโยชน์ในขอ้มูลท่ีเราจะไดรั้บจากลูกคา้เพ่ือนาสินคา้ไปแกไ้ขและพฒันาต่อยอดสินค้าใน
ดา้นต่าง ๆ  
ตารางท่ี 2 ขอ้ดีขอ้เสียของกลยทุธ์เนน้กลุ่มเป้าหมาย (OS) 

ขอ้ดี ขอ้เสีย 
1. ท าใหเ้รารู้กลุ่มเป้าหมายของผลิตภณัฑท่ี์ชดัเจนขึ้น  1. ท าใหมี้ค่าใชจ่้ายในการท าโฆษณาต่าง ๆ  
2. ไม่เสียเวลาในการท าการตลาดสามารถเจาะตลาดวาง
สินคา้ไดต้รงจุด 

2. มีตน้ทุนในการบริหารจดัการเพ่ิมขึ้น 

3. ทราบความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีปัญหาเร่ืองเส้นผมอยา่ง
แทจ้ริง 

3. อาจไดรั้บการตอบรับท่ีไม่ดี 

4. เพ่ิมยอดขายและ ก าไร  
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5. การอภปิรายผล 
อภิปรายผลในการท าเล่มการศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี พบประเด็นท่ีน่าสนใจคือ สภาพการแข่งขนัยงัคงมี

ความเสียเปรียบในการแข่งขนัเม่ือวิเคราะห์และศึกษาหาขอ้มูลต่าง ๆ เช่น ช่องทางการจดัจ าหน่าย รูปแบบผลิตภณัฑ์ 
โปรโมชัน่ของสินคา้ และช่องทางการช าระเงิน จึงท าให้บริษทัตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาสินคา้เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยใชว้ตัถุประสงเคราะห์ขอ้ท่ี 1 ท าการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจในการเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑ์มาเป็นตวัประกอบในการหาขอ้มูลคร้ังน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเอกสารงานวิจยัในบทท่ี 3 เก่ียวขอ้งในเร่ือง
พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑแ์ชมพูสระผมในเขตกรุงเทพ  

 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1. บริษทั MARGARITAS สามารถน าขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บมาได ้ เร่ืองพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์
บ ารุงเส้นผมของลูกคา้ MARGARITAS ไปปรับใชก้บัธุรกิจได ้

2.  จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในดา้นความพึงพอใจใน ผลิตภณัฑบ์  ารุงเส้นผม MARGARITAS ท าให้ทราบ
ถึงความพึงพอใจและการตดัสินใจเลือกใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค 

3. ท  าให้บริษทัทราบถึงกลุ่มเป้าหมายของผลิตภณัฑไ์ดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน จากการวิเคราะห์แบบสอบถามดา้น
ประชากรศาสตร์ รายได ้และการศึกษา 

4. ในการศึกษาคร้ังน้ีบริษทัสามารถน าผลวิเคราะห์ของ TOWS Matrix มาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ของ
บริษทัเพ่ือพฒันาสินคา้และน าผลิตภณัฑไ์ปสู่กลุ่มเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. บริษทัเพ่ิมช่องทางจดัจ าหน่ายและสูตรของผลิตภณัฑ์บ  ารุงเส้นผมให้มากกว่าเดิมเพ่ือท่ีจะมีตวัเลือกให้
ลูกคา้ไดอ้ยา่งหลายหลาก 

 
ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิกบัขอ้มูลทุติยภูมิ ท่ีมาจากแบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณ์เพียงเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั บริษทั MARGARITAS จ ากดั เท่านั้น ในคร้ังต่อไปผูศึ้กษาจะศึกษาขอ้มูลในเชิง
ลึกและขยายขอบเขตของการศึกษาให้มากกว่าเดิม โดยทาการศึกษาเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืน ๆ เพ่ือดูกลยุทธ์ซ่ึงจะ
ช่วยในการกาหนดกลยุทธ์ไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน รวมไปถึงกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ควรมีการเพ่ิมขอบเขตของกลุ่ม
ตวัอย่างให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึนและทาให้ทราบความตอ้งการของลูกคา้และความพ่ึงพอใจ ในผลิตภณัฑ์ และความ
คิดเห็นของลูกคา้อยา่งแทจ้ริง เพ่ือส่งผลให้การก าหนดกลยทุธ์มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การค้นควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  เพ่ือศึกษาถึงความสามารถในการช าระหน้ีคืนท่ีเก่ียวกบัลูกหน้ี 

)Capacity) และเก่ียวกบัธนาคาร (Collateral) โดยตรง รวมทั้ง เพ่ือน าเสนอแนวทางในการเพ่ิมระยะเวลาการผอ่นช าระ
สินเช่ือ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ด าเนินการโดยใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีวิจยัในรูปแบบเชิงส ารวจ 
(Survey Research) ซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ จ  านวน 200 ราย โดยมีผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 158 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนโดยก าหนดประเด็นส าคญัของค าถามข้ึนภายใตก้รอบแนวความคิด (Conceptual 
Framework) ท่ีก  าหนดไวเ้พ่ือให้มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และสมมติฐานของการวิจยั พบว่า 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาคาดหวงัในการช าระเงินกูข้องลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์และสามารถอธิบาย
ความผนัแปรของตวัแปรไดร้้อยละ 65.10 ประกอบไปดว้ย 8 ปัจจยั ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการผอ่นช าระตามสัญญา มูลค่า
หลกัประกนัท่ีใชใ้นการขอสินเช่ือ ภยัธรรมชาติ เงินงวด/ระยะเวลาผอ่นช าระไม่เหมาะสม การยา้ยท่ีอยู ่เพศ แผนท่ีจะ
ปิดบญัชีก่อนระยะเวลาตามสัญญา และภูมิภาคของหลกัประกนั     
ค าส าคญั:  ระยะเวลาคาดหวงัในการช าระเงินกู,้ความสามารถในการช าระหน้ีคืน , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

ABSTRACT 

This independent study has a purpose. To study the ability to repay debts relating to the debtor (capacity) 
and the bank directly (including the provision of guidelines for increasing the installment period of the loan) Of the 
Government Housing Bank 

Conducted using quantitative research patterns (Quantitative Research) with survey research method which 
collected data by using questionnaires from the target group of the 200 Government Housing Bank employees. There 
were 158 respondents. Questionnaire that the researcher created by defining the key points of the question under the 
Conceptual Framework defined in order to be consistent with the objectives And the hypothesis of the research found 
that 
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Factors that affect the expectation period of loan payment of the Government Housing Bank customers and 
can explain the variance of variables 65.10%, comprising 8 factors, namely, the installment period according to the 
contract. Value of collateral used in applying for natural disaster loans, annuity / installment period is not appropriate. 
Migration, gender, map will close the account before the contract period. And regions of collateral 
Keywords:  the expectation period of loan payment , the ability to repay debts , the Government Housing Bank    
 
1. บทน า 

ปัจจุบนัรูปแบบการให้บริการดา้นสินเช่ือมีอยู่หลากหลายรูปแบบเพ่ือให้ผูบ้ริโภคสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนเพ่ือใชใ้นการอุปโภคบริโภคไดโ้ดยง่าย โดยผูบ้ริโภคจะตอ้งช าระคืนเงินกูน้ั้น ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงระบุ
ไวใ้นสัญญา โดยเงินท่ีช าระคืนดงักล่าว เรียกว่า “เงินงวด” ทั้งน้ีแนวคิดเงินงวดดงักล่าว ใชใ้นหลากหลายประเภทของ
สินเช่ือ ไม่ว่าจะเป็น สินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั หรือ สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์เป็นตน้  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  หรือ ธอส. (อังกฤษ: Government Housing Bank) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ    
สังกัดกระทรวงการคลงั โดยปัจจุบนักระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุ้นทั้งหมด จัดตั้ งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 
2496 ท าหน้าท่ีช่วยเหลือทางการเงินให้กับประชาชน ได้มีท่ีอยู่อาศยัตามสมควรแก่อัตภาพ โดยการให้กู ้ยืมเงิน 
และ จดัสรรท่ีดินเพ่ือก่อสร้างท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐบาลท่ีประกอบธุรกิจในการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนน า
เงินไป ลงทุนเก่ียวกับการสร้างอาคารและท่ีดินโดยตรงท าหน้าท่ีเสมือนส่ือกลางในการน าเงินไปใช้ประโยชน์ 
ใน กิจการเคหะและเป็นสถาบนัการเงินท่ีด าเนินธุรกิจ อีกทั้งยงั ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐต่างๆ สนับสนุนให้
ประชาชนมีท่ีอยู่เป็นของตนเอง อาทิ ให้สินเช่ือกับผูท่ี้ซ้ือบา้นกับการเคหะแห่งชาติสินเช่ือกับผูป้ระกันตนกับ
ส านักงานประกันสังคม ร่วมกับกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการให้สมาชิกกู ้เ งินเพ่ืออสังหาริมทรัพย ์ ความ
ช่วยเหลือดา้นการมีบา้น                     

ทั้งน้ี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ก็ไดน้ าแนวคิดเงินงวดมาใช ้ซ่ึงเงินงวด คือ จ  านวนเงินท่ีผ่อนช าระเป็นราย
เดือนท่ีผูกู้ต้อ้งผ่อนช าระคืนให้กบัผูใ้ห้กูทุ้กเดือน โดยเงินงวดจะตอ้งประกอบไปดว้ยดอกเบ้ียรวมกบัเงินตน้  ทั้งน้ี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก าหนดล าดบัการตดัช าระ โดยตดัช าระดอกเบ้ียก่อนและส่วนท่ีเหลือน าไปตดัช าระเงินตน้ 
(ค านวณดอกเบ้ียเดือนละ 1 คร้ัง ทุกวนัท่ีส้ินเดือน) ซ่ึงเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ท่ีจะสามารถช าระเงินกู ้
ในช่วงใดของเดือนก็ได ้โดยท่ีไม่กระทบต่อดอกเบ้ียท่ีช าระ 
ดงันั้น จะเห็นไดว้่าเพ่ือให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะผูใ้ห้กูส้ามารถเพ่ิมรายไดไ้ดม้ากข้ึน แนวทางหน่ึงท่ี
สามารถด าเนินการได ้คือ รักษาฐานลูกคา้เงินกู ้(ชั้นหน้ีปกติ) ให้คงอยูก่บัธนาคารให้ไดน้านท่ีสุด เพ่ือท่ีธนาคาร
อาคารสงเคราะห์จะไดมี้โอกาสในการสร้างรายไดจ้ากดอกเบ้ียดงักล่าวได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2496
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2496
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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กรอบแนวคดิการวจิัย )Conceptual Framework( 
 

ตวัแปรต้น       ตวัแปรตาม 
 
 
1.5  
 
ตวัแปรตามตวัแปรตาม 
 
 
1.2  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2. แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
แนวคดิเกีย่วกบัการวเิคราะห์การให้สินเช่ือ 
หลกัเกณฑก์ารวิเคราะห์เครดิตท่ีไดรั้บความนิยมทัว่ไปจะใชน้โยบาย 6 C’s )วาสนา สิงหโกวิทย ์อา้งอิงจาก

นงนุช กะดีแดง. 2541 หนา้ 5  (ไดแ้ก่  
1. คุณสมบติัของตวัลูกค้าผูข้อสินเช่ือ )Characteristics (คือ คุณลักษณะหรือวินัยในการใช้และการช าระ

สินเช่ือในอดีต ซ่ึงบอกถึงการรักษาสัญญาในการใชสิ้นเช่ือ การช าระหน้ีตรงเวลาหรือไม่อยา่งไร 
2. ความสามารถในการช าระคืนหน้ี )Capacityคือ ความสามารถในการจ่ายช าระหน้ีคืน เช่น ผูข้อสินเช่ือมี (

งานการท่ีมัน่คงหรือไม่และมีอายกุารท างานมานานเท่าไรใน บริษทัท่ีท าอยู่ในปัจจุบนัมีรายไดเ้พียงพอต่อหน้ีสินท่ีมี
อยูห่รือไม่ 

3. ทุนของกิจการ )Capitalคือ เงินทุน หรือสินทรัพย ์หรือเงินฝากของผูข้อสินเช่ือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน (
สินเช่ือท่ีใชเ้พ่ือการประกอบธุรกิจจะให้ความส าคญัใน ปัจจยัน้ีมาก 

4. สภาพแวดลอ้มทัว่ไป )Conditionคือ ปัจจยัท่ีเป็นเง่ือนไขอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อรายได ้เป็นตน้ว่าเศรษฐกิจ  (
อาชีพ หรือเง่ือนไขในการกู ้

5. หลกัประกนัหรือหลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้ าประกนั )Collateral (คือ หลกัประกนัท่ีเป็นทรัพยสิ์นซ่ึงผูกู้จ้ะน ามา
จ าน า หรือจ านองเพ่ือให้สถาบนัการเงินมีความมัน่ใจและลดความเส่ียงหากผูข้อสินเช่ือไม่ช าระหน้ีตามก าหนด 

คุณสมบัตขิองตวัลูกหนี ้(Characteristic) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
อาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิก
ในครอบครัว 
 

ความสามารถในการช าระหนี้คืน  ที่เกี่ยวกับลูกหนี้
โดยตรง (Capacity) ได้แก่ รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อ
เดือน ระยะเวลาในการผ่อนช าระ เงินงวดในการผ่อน
ช าระ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้อตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ลูกคา้ตอ้ง
(กรณี re finace) ธนาคารท่ีลูกคา้ตอ้งการ re finace  
 

ความสามารถในการช าระหนี้คืน  ที่เกี่ยวกับธนาคาร
โดยตรง (Collateral) ไดแ้ก่ ประเภทหลกัประกนั มูลค่า
หลกัประกนั 
 

มูลเหตุการช าระหนี้ ไดแ้ก่ ปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายใน 
ขอ้มูลจากตวัลูกหน้ี 

ระยะเวลาคาดหวงัในการช าระเงินกู้ 
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6. การควบคุมการด าเนินการ )Control  (เป็นการพิจารณาถึงการท างานท่ีมีประสิทธิภาพของผูกู้ ้ไม่ใช่ว่าผูกู้ทุ้ก
รเงินและการบริหารภายในท่ีดี เช่นคนจะมีระบบกา การบริหารแบบครอบครัวอาจเหมาะสมกบัธุรกิจหน่ึงแต่ไม่เหมาะสม

กบัทุกธุรกิจ 
 

แนวคดิเกีย่วกบัมูลเหตุของการค้างช าระหนี้ 
แนวคิดเก่ียวกบัมูลเหตุของการคา้งช าระหน้ี โดยชนินทร์ พิทยาวิวิธ)2534( กล่าวโดยสรุปได ้ดงัน้ี 
1. มูลเหตุท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้หากปัจจยัดงักล่าวเปล่ียนแปลงย่อม

ส่งผลกระทบต่อตวัลูกหน้ี ไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกิจ , นโยบายของรัฐบาล , ค่านิยมและเทคโนโลยี และภยัธรรมชาติ
หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด 

2. มูลเหตุท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน เป็นปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคารผูป้ล่อยสินเช่ือเอง และสามารถควบคุมการ
เปล่ียนแปลงได ้ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย , การประเมินราคาหลักทรัพย ์ที่ไม่ เหมาะสม ,  ระบบ
การติดตามและควบคุมภายในของธนาคารไม่มีประสิทธิภาพ และการอ านวยสินเช่ือของธนาคารไม่มีการกลัน่กรองท่ี
ดี 

3. มูลเหตุท่ีเกิดจากตวัลูกหน้ี ไดแ้ก่ ลูกหน้ีน าเงินไปใชผ้ิดวตัถุประสงค์การกู,้ การยา้ยถ่ินท่ีอยู่ การเปล่ียน
งาน การถูกเลิกจา้งงาน ท าให้ไม่สามารถรับภาระหน้ีท่ีมีอยูไ่ด,้ การท่ีลูกหน้ีถึงแก่กรรมหรือเจ็บป่วยเร้ือรัง ทุพพลภาพ 
สภาพครอบครัว ท าให้ภาระการใชจ่้ายเปล่ียนแปลงไป , ลูกหน้ีใชจ่้ายฟุ่มเฟือย, ลูกหน้ีหวงัผลทางธุรกิจสูงเกินไป 
ภาระเงินงวดอาจสูงกว่าความสามารถในการช าระหน้ี และการเปล่ียนแปลงภายในของธุรกิจของลูกหน้ี 

 
งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
กนิษฐา จอมวิญญาณ์ )2546( ได้ท  าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการช าระคืนหน้ีเงินกู ้ในโครงการ

ธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินสาขาล าปาง วตัถุประสงคข์องการศึกษาเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการช าระหน้ี
คืนเงินกู ้ในโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินสาขาล าปางและศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผูกู้เ้งินใน
โครงการธนาคารประชาชนและการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีของธนาคารออมสินสาขาล าปาง ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา
จากแบบสอบถามส าหรับผูกู้เ้งิน จ  านวน 199 ราย จากผูกู้เ้งินในโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขา
ล าปาง 

ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาล าดบัแรกคือรายไดข้องครอบครัวต่อเดือน รองลงมาไดแ้ก่ภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต ่า 
จ  านวนบุคคลท่ีอยู่อาศัยในครอบครัว การให้บริการของธนาคาร และค่านิยมของผู ้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลง 
ประสบการณ์การประกอบอาชีพปัจจุบนัมีผลต่อการช าระหน้ีคืนเงินกูใ้ห้แก่ธนาคาร ส่วนปัญหาและอุปสรรคต่อการ
ช าระหน้ีมาจากตวัผูกู้เ้อง จากธนาคาร และจากสาเหตุภายนอก 

เสนาะ อุ เทน )2547  (ได้ศึกษาปัจจัย ท่ี มีผลกระทบต่อการช าระหน้ีคืนเ งินกู ้เ พ่ือ ท่ีอยู่อาศัยของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั )มหาชน (ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

การช าระหน้ีคืนเงินกูสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั )มหาชน (และศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค ใน
การช าระหน้ีคืนเงินกูข้องลูกคา้ ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคือลูกคา้สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั จ  านวน 300 ราย จากลูกคา้
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั )มหาชน (ในเขตอ าเภอเมือง จงัหว ััดเชียงใหม่ และเจา้หน้าท่ี
ปฏิบติังานดา้นสินเช่ือ จ านวน 22 ราย และใชส้ถิติในการวิเคราะห์คร้ังน้ี คือสถิติเชิงพรรณาและไควแ์สควร์ 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการช าระคืนหน้ีคืนเงินกูสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั โดยจ าแนกตาม
การคา้งช าระหน้ี และไม่คา้งช าระหน้ี ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ตวัแปรสิบตวั มีผลกระทบต่อการช าระหน้ีคืน
เงินกูเ้พ่ือท่ีอยู่อาศยั ไดแ้ก่ จ  านวนบุคคลท่ีอุปการะ อาชีพ อายุงาน รายได ้รายจ่าย ระยะเวลาผ่อนช าระคงเหลือ ยอด



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1538 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

หน้ีคงเหลือ ภาระหน้ีกบัเจา้หน้าท่ีอ่ืนๆ การผ่อนช าระต่อเดือน ราคาประเมินหลกัประกนั ส่วนตวัแปรท่ีเหลือห้าตวั 
ไม่มีผลกระทบต่อการช าระหน้ีคืนเงินกูเ้พ่ือท่ีอยูอ่าศยั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา ขนาดครอบครัว วงเงินกู ้
 

3 . วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงความสามารถในการช าระหน้ีคืน ท่ีเก่ียวกบัลูกหน้ีโดยตรง )Capacity) 
2. เพ่ือศึกษาถึงความสามารถในการช าระหน้ีคืน ท่ีเก่ียวกบัธนาคารโดยตรง (Collateral) 
3. เพ่ือน าเสนอแนวทางในการเพ่ิมระยะเวลาการผอ่นช าระสินเช่ือ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 

4. การด าเนินการวจิัย 
การด าเนินการวิจัยฉบบัน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีวิจัยในรูปแบบเชิง

ส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ระยะเวลาคาดหวงัในการช าระเงินกูข้องลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยทางผูว้ิจยัไดท้  าการก าหนดวิธีด าเนินการ
วิจยัตามขั้นตอน ดงัน้ี 

3.1 ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง: ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ท่ีเป็นพนักงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ  านวน 2,554 ราย (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2561) กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ  านวน 200 ราย โดยมี
ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 158 ราย 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย : เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลค ร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนโดยก าหนดประเด็นส าคญัของค าถามข้ึนภายใตก้รอบแนวความคิด (Conceptual 
Framework) ท่ีก  าหนดไวเ้พ่ือให้มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และสมมติฐานของการวิจยั 

3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล: ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์จดัท างานวิจยัน้ี มีแหล่งขอ้มูล 2 
ประเภท คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดม้าจากการใชแ้บบสอบถาม เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการช าระคืน
หน้ีเงินกูสิ้นเช่ือท่ีอยู่อาศยั และ ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดม้าจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี หลกัการ เน้ือหา
ความรู้เก่ียวกบัการช าระคืนหน้ีเงินกูสิ้นเช่ือท่ีอยูอ่าศยั และงานวิจยั รวมถึงวิทยานิพนธ์ต่างๆ 

3.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล:  เม่ือรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามแล้ว ผูว้ิจัย ได้
ด าเนินการ น าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบบั  และลง
รหัสขอ้มูลของแบบสอบถามทุกฉบบั เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ ทั้งน้ี ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในการ
ศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) และสถิติเชิงอนุมานใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) 
 

5. ผลการวจิัย 
ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในช่วงอาย ุ31 - 40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มี

สถานภาพโสด มีสมาชิกในครอบครัว จ านวน 4 คน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีรายจ่ายเฉล่ียต่อ
เดือน 10,001-20,000 บาท ระยะเวลาในการผ่อนช าระ 21-30 ปี เงินงวดในการผ่อนช าระไม่เกิน 10,000 บาท อตัรา
ดอกเบ้ียตามสัญญาเงินกู ้ 2.01-3.00% ระยะเวลาท่ีผ่อนมาแล้ว ไม่เกิน  5 ปี มีแผนจะท ารีไฟแนนซ์ในอนาคต 
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(Refinance) มีแผนการปิดบญัชีก่อนระยะเวลาตามสัญญา มูลค่าหลกัประกนัท่ีใชใ้นการขอสินเช่ือในช่วง 2-3 ลา้น
บาท เป็นท่ีอยูอ่าศยัแนวราบ และหลกัประกนัตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีแผนจะท ารีไฟแนนซ์ในอนาคต (Refinance) ส่วนใหญ่ตอ้งการดอกเบ้ีย 2.01-3.00% 
และธนาคารท่ีตอ้งการรีไฟแนนซ์ในอนาคต (Refinance) ไดแ้ก่ ธนาคารออมสิน(ล าดบัท่ี 1), ธนาคารไทยพาณิชยแ์ละ
ธนาคารกรุงไทย (ล าดบัท่ี 2) และ ธนาคารไทยพาณิชยแ์ละธนาคารกสิกรไทย (ล าดบัท่ี 3) ตามล าดบั และนบัจากวนัน้ี 
จะท าการรีไฟแนนซ์ (Refinance) ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี 

ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นมูลเหตุการช าระหน้ี พบว่า ดา้นปัจจยัภายนอกมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั 

มาก (x̄ = 3.73, S.D. = 0.84) รองลงมา คือ ปัจจยัภายในมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั มาก (x̄ = 3.64, S.D. = 1.10) และมูลเหตุ

ท่ีเกิดจากตวัลูกหน้ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั มาก (x̄ = 3.54, S.D. = 1.04) ตามล าดบั 
ในส่วนของการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
สมมติฐานท่ี 1 ขอ้มูลคุณสมบติัลูกหน้ี (Characteristics) ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ

สมรส และจ านวนสมาชิกในครอบครัว ส่งผลให้มีระยะเวลาคาดหวงัในการช าระเงินกู ้แตกต่างกนั  
ค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบ ไดแ้ก่ T-test และ F-test (Analysis of Variance: ANOVA) 

 ผลการทดสอบ พบว่า เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส และจ านวนสมาชิกในครอบครัว
ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้มีระยะเวลาคาดหวงัในการช าระเงินกู ้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 ขอ้มูลความสามารถในการช าระหน้ีคืน (Capacity) ประกอบดว้ย รายได ้รายจ่าย ระยะเวลา
ในการผ่อนช าระตามสัญญา เงินงวดในการผ่อนช าระ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ระยะเวลาท่ีผ่อนมาแลว้ และแผนการปิด
บญัชีก่อนระยะเวลาสัญญา ส่งผลให้มีระยะเวลาคาดหวงัในการช าระเงินกู ้แตกต่างกนั  

  ค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบ ไดแ้ก่ T-test และ F-test (Analysis of Variance: ANOVA) 
 ผลการทดสอบ พบว่า รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน ระยะเวลาในการผ่อนช าระตามสัญญา  
เงินงวดในการผ่อนช าระ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ระยะเวลาท่ีผ่อนมาแลว้ท่ีแตกต่างกัน แผนการรีไฟแนนซ์ในอนาคต  
และ แผนการปิดบญัชีก่อนระยะเวลาตามสัญญา ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้มีระยะเวลาคาดหวงัในการช าระเงินกู ้แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 3 ขอ้มูลหลกัประกนัท่ีใชใ้นการค ้าประกนั (Collateral) ประกอบดว้ย มูลค่าหลกัประกนัท่ีใชใ้น
การขอสินเช่ือ ประเภทหลกัประกัน และภูมิภาคของหลกัประกัน ส่งผลให้มีระยะเวลาคาดหวงัในการช าระเงินกู ้ 
แตกต่างกนั  

ค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบ ไดแ้ก่ T-test และ F-test (Analysis of Variance: ANOVA) 
ผลการทดสอบ พบว่า มูลค่าหลกัประกนัท่ีใช้ในการขอสินเช่ือ ประเภทของหลกัประกนั และ 

ภูมิภาคของหลกัประกนั ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้มีระยะเวลาคาดหวงัในการช าระเงินกู ้ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 4 ขอ้มูลดา้นมูลเหตุการช าระหน้ี ประกอบดว้ย ปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายใน และขอ้มูลจากตวั
ลูกหน้ี ส่งผลให้มีระยะเวลาคาดหวงัในการช าระเงินกู ้แตกต่างกนั  

 ค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบ ไดแ้ก่ Pearson’s Correlations 
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 ผลการทดสอบ พบว่า ขอ้มูลดา้นมูลเหตุการช าระหน้ี ประกอบดว้ย ปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายใน และ
ขอ้มูลจากตวัลูกหน้ี ส่งผลให้มีระยะเวลาคาดหวงัในการช าระเงินกู ้แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัเก่ียวกบัระยะเวลาคาดหวงัในการช าระเงินกู ้ ประกอบดว้ย ขอ้มูลคุณสมบติัลูกหน้ี 
ขอ้มูลความสามารถในการช าระหน้ีคืน ขอ้มูลหลกัประกนัท่ีใชใ้นการค ้าประกนั และขอ้มูลดา้นมูลเหตุการช าระหน้ี มี
ผลต่อระยะเวลาคาดหวงัในการช าระเงินกู ้ 

 สถิติท่ีใชท้ดสอบ ไดแ้ก่ Multiple linear regression 
ผลการทดสอบ พบว่า หลงัจากคดัเลือกตัวแปรอิสระจาก 31 ตวัแปร เหลือ 8 ตวัแปร ดว้ยวิธี Stepwise 

Regression ผลการวิเคราะห์สมการเชิงถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ ผลลพัธ์ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 เม่ือเปรียบเทียบกบัระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 แสดงว่ามีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวั ส่งผลต่อตวัแปรตาม กล่าวคือ ส่งผลต่อระยะเวลาคาดหวงั
ในการช าระเงินกูข้องลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นอกจากน้ีผูว้ิจยัพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R Square) มี
ค่าเท่ากบั 0.651 สามารถอธิบายไดว้่า ตวัแปรอิสระ (ขอ้มูลคุณสมบติัลูกหน้ี (Characteristics) ขอ้มูลความสามารถใน
การช าระหน้ีคืน (Capacity)  ขอ้มูลหลกัประกนัท่ีใชใ้นการค ้ าประกนั (Collateral)  และขอ้มูลดา้นมูลเหตุการช าระ
หน้ี) มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม คือ มีอิทธิพลส่งผลระยะเวลาคาดหวงัในการช าระเงินกูข้องลูกคา้ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์และสามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรไดร้้อยละ 65.10 

ทั้งน้ี จากการทดสอบสมมติฐานจะไดส้มการเชิงเส้น ดงัน้ี 
Y = 15.453 + 0.749X05 + 0.785X09 + 1.525X14 + 1.998X19 – 1.285X21 + 2.757D11 – 9.884D51 – 5.079D71  

โดยท่ี 
Y : ระยะเวลาคาดหวงัในการช าระเงินกู ้(ปี)   
X05 : ระยะเวลาในการผอ่นช าระตามสัญญา (ปี) 
X09 : มูลค่าหลกัประกนัท่ีใชใ้นการขอสินเช่ือ (ลา้นบาท)  
X14 : ภยัธรรมชาติ (ระดบัความคิดเห็น) 
X19 : เงินงวด/ระยะเวลาผอ่นช าระไม่เหมาะสม (ระดบัความคิดเห็น) 
X21 : การยา้ยท่ีอยู ่(ระดบัความคิดเห็น) 
D11 : เพศ (0 : หญิง 1 : ชาย) 
D51 : แผนท่ีจะปิดบญัชีก่อนระยะเวลาตามสัญญา (0 : ไม่มี 1 : มี) 
D71 : ภูมิภาคของหลกัประกนั (0 : ภูมิภาค 1 : กทม.และปริมณฑล) 

เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (Beta) พบว่า ตวัแปรอิสระทั้ง 8 ตวั มีค่าสัมประสิทธ์ิความ
ถดถอย (Beta) ดงัน้ี 

  1. พิจารณาเฉพาะปัจจยัดา้น ระยะเวลาในการผอ่นช าระตามสัญญา: ลูกหน้ีท่ีมีอายเุพ่ิมข้ึน 1 ปี จะมีผล

ท าให้ระยะเวลาคาดหวงัในการช าระเงินกู ้เพ่ิมข้ึน 0.749 ปี เม่ือปัจจยัอ่ืนคงท่ี 
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  2. พิจารณาเฉพาะปัจจยัดา้น มูลค่าหลกัประกนัท่ีใชใ้นการขอสินเช่ือ: ลูกหน้ีท่ีมีมูลค่าหลกัประกนัท่ี

ใชใ้นการขอสินเช่ือเพ่ิมข้ึน 1 ลา้นบาท จะมีผลท าให้ระยะเวลาคาดหวงัในการช าระเงินกู ้ ลดลง 0.875 ปี เม่ือปัจจยัอ่ืน

คงท่ี 

  3. พิจารณาเฉพาะปัจจยัดา้น ภยัธรรมชาติ: ลูกหน้ีท่ีให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นภยัธรรมชาติเพ่ิมข้ึน 1 

ระดบั จะมีผลท าให้ระยะเวลาคาดหวงัในการช าระเงินกู ้ลดลง 1.525 ปี เม่ือปัจจยัอ่ืนคงท่ี 

  4. พิจารณาเฉพาะปัจจยัดา้น เงินงวด/ระยะเวลาผ่อนช าระไม่เหมาะสม: ลูกหน้ีท่ีให้ความส าคญักบั

ปัจจยัดา้นเงินงวด/ระยะเวลาผอ่นช าระไม่เหมาะสมเพ่ิมข้ึน 1 ระดบั จะมีผลท าให้ระยะเวลาคาดหวงัในการช าระเงินกู ้

ลดลง 1.998 ปี เม่ือปัจจยัอ่ืนคงท่ี 

  5. พิจารณาเฉพาะปัจจยัดา้น การยา้ยท่ีอยู:่ ลูกหน้ีท่ีให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการยา้ยท่ีอยูเ่พ่ิมข้ึน 1 

ระดบั จะมีผลท าให้ระยะเวลาคาดหวงัในการช าระเงินกู ้ลดลง 1.285 ปี เม่ือปัจจยัอ่ืนคงท่ี 

6. พิจารณาเฉพาะปัจจยัตวัแปรดมัม่ีแสดงอิทธิพลของ เพศ: ลูกหน้ีท่ีมีเพศชาย จะมีระยะเวลาคาดหวงั
ในการช าระเงิน มากกว่า ลูกหน้ีท่ีมีเพศหญิง 2.767 ปี เม่ือปัจจยัอ่ืนคงท่ี 

7. พิจารณาเฉพาะปัจจัยตัวแปรดัมม่ีแสดงอิทธิพลของ แผนท่ีจะปิดบญัชีก่อนระยะเวลาตาม
สัญญา: ลูกหน้ีท่ีมีแผนท่ีจะปิดบญัชีก่อนระยะเวลาตามสัญญา จะมีระยะเวลาคาดหวงัในการช าระเงินกู ้ น้อยกว่า 
ลูกหน้ีท่ีไม่มีแผนท่ีจะปิดบญัชีก่อนระยะเวลาตามสัญญา 9.884 ปี เม่ือปัจจยัอ่ืนคงท่ี 

8. พิจารณาเฉพาะปัจจัยตัวแปรดัมม่ีแสดงอิทธิพลของ ภูมิภาคของหลักประกัน: ลูกหน้ีท่ีมี
หลกัประกนัในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะมีระยะเวลาคาดหวงัในการช าระเงินกู ้นอ้ยกว่า ลูกหน้ีท่ีมีหลกัประกนั
ในเขตภูมิภาค 5.079 ปี เม่ือปัจจยัอ่ืนคงท่ี 
 

6. การอภปิรายผล 
จากผลการศึกษา  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระยะเวลาคาดหวงัในการช าระเงินกูข้องลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

กรณีศึกษาพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์น ามาสรุปกับแนวคิดทฤษฎีและวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งเข้าดว้ยกนั
สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระยะเวลาคาดหวงัในการช าระเงินกู ้ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรณีศึกษา
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่าจากปัจจยัทั้งหมด 31 ปัจจยัมีปัจจยัท่ีส่งผล จ านวน 8 ปัจจยั ไดแ้ก่  ระยะเวลา
ในการผ่อนช าระตามสัญญา มูลค่าหลกัประกันท่ีใชใ้นการขอสินเช่ือ ภยัธรรมชาติ เงินงวด/ระยะเวลาผ่อนช าระไม่
เหมาะสม การยา้ยท่ีอยู่ เพศ มีแผนจะปิดบญัชีก่อนระยะเวลาตามสัญญา หรือไม่  และ ภูมิภาคของหลกัประกนั ซ่ึง
ขดัแยง้กบังานวิจยัของเสนาะ อุเทน (2547)  ท่ีไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการช าระหน้ีคืนเงินกูเ้พ่ือท่ีอยู่
อาศยัของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึง พบว่ามีปัจจยัท่ีส่งผล จ านวน 10 
ปัจจยั ไดแ้ก่ จ านวนบุคคลท่ีอุปการะ อาชีพ อายุงาน รายได ้รายจ่าย ระยะเวลาผ่อนช าระคงเหลือ ยอดหน้ีคงเหลือ 
ภาระหน้ีกบัเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ การผอ่นช าระต่อเดือน ราคาประเมินหลกัประกนั ส่วนตวัแปรท่ีเหลือห้าตวั ไม่มีผลกระทบ
ต่อการช าระหน้ีคืนเงินกูเ้พ่ือท่ีอยูอ่าศยั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา ขนาดครอบครัว วงเงินกู ้ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก ความ
แตกต่างของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
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7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากสมการการถดถอยจะเห็นไดว้่ามีปัจจยัท่ีส่งผลต่อระยะเวลาคาดหวงัของการช าระเงินกูจ้  านวน 7 ปัจจยั 

ซ่ึงเมื่อพิจารณาแลว้สามารถเห็นว่ามีขอ้เสนอแนะเพ่ือเพ่ิมระยะเวลาการคาดหวงัในการช าระเงินกูไ้ด ้ดงัน้ี 
1. ระยะเวลาในการผ่อนช าระตามสัญญา, มูลค่าหลกัประกนัท่ีใชใ้นการขอสินเช่ือ: เน่ืองจาก ปัจจยัทั้งสอง

แปรผนัตรงกบั ระยะเวลาคาดหวงัในการผ่อนช าระฯ ดงันั้นหากธนาคารพิจารณาเพ่ิมปัจจยัทั้งสองก็จะส่งผลให้มี
รายไดเ้พ่ิมข้ึน 

 2. ภูมิภาคของหลกัประกนั: จากสมการจะไดว้่า หลกัประกนัในภูมิภาค จะมี ระยะเวลาคาดหวงัฯ สูงกว่า
หลกัประกนัในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดงันั้นธนาคารควรเน้นการปล่อยสินเช่ือในภูมิภาคมากกว่ากรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

ทั้งน้ี เน่ืองจากในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเน้นศึกษาระยะเวลาคาดหวงัในการช าระเงินกูข้องพนักงานธนาคาร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดงันั้น เพ่ือให้ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไดก้วา้งมากข้ึน ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะ
ประเด็นส าหรับการท าวิจยัในอนาคต คือ ควรมีการขยายขอบเขตในการท าวิจยั เพ่ือให้ไดก้ลุ่มเป้าหมายท่ีกวา้งข้ึน เช่น 
ลูกคา้ท่ีปิดบญัชีไปแลว้ แต่ตอ้งให้ความระมดัระวงัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เน่ืองจากอาจเป็นลูกคา้ท่ีไม่ไดมี้บญัชีท่ี
ยงัเดินบญัชีอยู่กบัธนาคารแลว้ และควรศึกษาถึงปัจจยัของตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ ท่ีคาดว่าจะส่งระยะเวลาในการช าระ
เงินกูด้ว้ย 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการพสูิจน์และยืนยันตัวตน ด้วยวธีิอิเลก็ทรอนิกส์ (Digital ID) 
ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านักงานใหญ่ 

The effect factors of acceptance about identity proofing and authentication services by Digital 
Identity method in Government Housing Bank personnel 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจัย เ ร่ือง  ปัจจัย ท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการพิสูจน์และยืนย ันตัวตน ด้วยวิ ธี

อิเล็กทรอนิกส์ (Digital ID) ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ โดยใช้แบบสอบถามและบท
สัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประชากรท่ีศึกษาคือพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ส านกังานใหญ่ และเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มแบบสะดวก จ านวน 107 ตวัอยา่ง สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงพรรณนาไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน
ไดแ้ก่ การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ท่ีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการพิสูจน์และยืนยนัตัวตน ด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital ID) ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ 

ศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในช่วงอายุ 31 - 40 ปี มีระดบัการศึกษา ปริญญา
ตรีหนา้ท่ีความรับผดิชอบคือ พนกังานปฏิบติัการส่วนสนบัสนุนกงานหลงับา้น (Backoffice) จากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ี
ส่งผล ต่อการยอมรับการบริการพิสูจน์และยืนยนัตวัตน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital ID) ของพนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่  ทั้ง 4 ดา้น ไดด้า้นการรรับรู้ถึงประโยชน์ของการใชง้าน ดา้นการรับรู้ถึงความง่าย
ของการใชง้านดา้นความปลอดภยั และดา้นการรับรู้ความเส่ียง ตามล าดบั 
ค าส าคญั:  การยอมรับเทคโนโลย,ี ความปลอดภยั, ความเส่ียง 

 

ABSTRACT 
 The method of this study used questionnaire and in-depth interview for data collection from 107 
Government Housing Bank personnel who was selected by convenience sampling. The statistics used for descriptive 
analysis include percentage, mean and standard deviation. The statistics used for inferential analysis include 
regression analysis (significance level .05) 
  The objective for study the effect factors of acceptance about identity proofing and authentication services 
by Digital Identity method in Government Housing Bank personnel. 
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 The majority of participants were female with 31-40 years old, most completed bachelor degree and the 
responsibility was support back office service. The study found 4 effect factors of acceptance about identity proofing 
and authentication services by Digital Identity method include 1) the benefits of use 2) the ease of use 3) security and 
4) risk. 
Keywords: Technology acceptance, Security, Risk  
 
1. บทน า 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (Government Housing Bank) คือ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัด
กระทรวงการคลงั มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจในสังกดักระทรวงการคลงัจดัตั้งข้ึนตาม
พระราชบญัญติัธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 โดยด าเนินธุรกิจตามพระราชบญัญติั ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ธนาคารอาคารสงเคราะห์มิไดเ้พียงท าหน้าท่ีเป็น “สถาบนัการเงินท่ีให้สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั” 
เท่านั้น หากยงัท าหน้าท่ีเป็น “ผูจ้ดัสรรบา้นและท่ีดิน” โดยมุ่งจดัสรรท่ีดินและสร้างบา้นในลกัษณะโครงการอาคาร
สงเคราะห์เป็นหลกั ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและขยายกิจการก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ประเภทเช่าซ้ือ โครงการ
เคหะสถานซ่ึงธนาคารได้จัดสร้าง ข้ึนเป็นบา้นแบบรวมกลุ่มมีแบบบา้นลักษณะเดียวกัน มีการสร้างถนนและ
สาธารณูปโภคท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์การออกแบบเป็น “สถาปัตยกรรมแนวสภาวะแวดลอ้มสัมพนัธ์” เป็นเคหะชุมชนท่ี
อยู่อาศยัท่ีสมบูรณ์แบบ (Complete Housing Community) และเป็นต้นแบบของโครงการบา้นจัดสรรในช่วงเวลา
ต่อมา ซ่ึงการเปิดบญัชีธนาคารหรือการท าธุรกรรมต่าง ๆ จะตอ้งด าเนินการจากสาขาท่ีให้บริการ ซ่ึงตามระเบียบและ
วิธีปฏิบติัของธนาคาร ลูกคา้ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลและผ่านการตรวจสอบขอ้เท็จจริงในขอ้มูลของลูกคา้ (Customer Due 
Diligence: CDD) เพ่ือเป็นการยนืยนัและป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการโจรกรรม ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งกรอกเอกสาร
การยืนยนัตัวตน พร้อมทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้นยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีของธนาคาร ซ่ึงจะตอ้ง
เจา้หนา้ท่ีธนาคารจะน าขอ้มูลดงักล่าวเขา้สู่กระบวนการในการตรวจสอบขอ้มูลทะเบียนประวติัราษฎรจากฐานขอ้มูล
กลาง (Bora) ผา่นกระบวนการรู้จกัลูกคา้ท่ีสามารถระบุตวัตน (Identification) และพิสูจน์ตวัตน (Verification) หรือท่ี
เรียกว่า KYC (Known Your Customer) อีกทั้งตรวจสอบขอ้มูลประวติัการช าระสินเช่ือ และการช าระบตัรเครดิตของ
บุคคลจากสถาบนัการเงินหลายๆ แห่ง  (Credit Bureau) เพ่ือเป็นการยนืยนัว่าบุคคลท่ีมาติดต่อธุรกรรมกบัธนาคารมี
ตวัตนจริง ขอ้มูลถูกตอ้งตามท่ีแจง้ ช่วยในการป้องกนัการปลอมแปลง แอบอา้ง ใชข้อ้มูล รวมถึงการโกง เป็นตน้ 
ดังนั้ น ผูศึ้กษาจึงต้องการศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการพิสูจน์และยืนยนัตัวตน ด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital ID) เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาระบบให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้    

ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM: Technology Acceptance Model)(Davis, 1989; Davis, Bagozzi, & 
Warshaw, 1989) พฒันามาจากทฤษฏีการตอบสนองอย่างมีเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) เพ่ือท าการวดั
ความเข้าใจของผูบ้ริโภคในเร่ืองของการรับรู้ในระบบข้อมูลท่ีมีการคิดค้นข้ึนใหม่ซ่ึงมีงานวิจัยน าไปใช้กนัอย่าง
แพร่หลายและมีปัจจัยใหม่ๆท่ีถูกคิดข้ึนเพ่ือเพ่ิมความเหมาะสมในการน าไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยแต่ละช้ิน 
แบบจ าลองการยอมรับในเทคโนโลยนีั้นประกอบไปดว้ยตวัแปรตน้ 2 ตวัแปร ไดแ้ก่  
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1. การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (Perceive Usefulness: PU) หมายถึงทศันคติความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อการ
ใชเ้ทคโนโลยีหรือระบบใดระบบหน่ึงเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการท างานของบุคคลนั้ น เป็นความเช่ือหรือมุมมองในการ
วิเคราะห์และตระหนกัถึงคุณค่าหรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากเทคโนโลยหีากคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีตรง
กบัความตอ้งการของบุคคลจะน าไปสู่การยอมรับและใชเ้ทคโนโลยนีั้นต่อไป 

2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceive Ease of Use) หมายถึงทศันคติความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อ
ขั้นตอนวิธีการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเขา้ใจง่าย สามารถศึกษาวิธีการใชง้านไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขา
เฉพาะดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน  

 
รูปท่ี 1. แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี(TAM: Technology Acceptance Model) 

 
ส่วนการรับรู้ความเส่ียงคือ ความสามารถในการประเมินค่าความเส่ียงท่ีลูกคา้ตอ้งเผชิญ ในการ ตดัสินใจใช้

บริการ ซ่ึงการมีความสามารถดงักล่าวท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้ มีผลกระทบท าให้พฤติกรรมของลูกคา้ แตกต่างกนั
ออกไป ความไม่แน่ใจในผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการตัดสินใจซ้ือหรือใช้บริการเป็นปัจจัยภายในซ่ึงเป็นส่ิงหน่วง
การ ตดัสินใจของผูบ้ริโภคเป็นสภาวะท่ีผูบ้ริโภครับรู้หรือรู้สึกข้ึนมาหรือเช่ือว่ามีความเส่ียง หากตดัสินใจซ้ือหรือใช้
บริการ หรือผูบ้ริโภครับรู้หรือรู้สึกว่าจะเกิดผลเสียหายมากหากตดัสินใจผิดพลาด เป็นเหตุให้ชะลอการตดัสินใจ  เพ่ือ
หาขอ้มูลมากข้ึน  

สาเหตุท่ีผูบ้ริโภครับรู้ความเส่ียงในการตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑ ์ผูรั้บรู้ความเส่ียง ไดเ้พราะมีประสบการณ์
น้อย หรือไม่มีประสบการณ์ หรือเป็นการตดัสินใจเพราะเป็นผลิตภณัฑ์ หรือ  เป็นส่ิงใหม่ ๆ หรือผูบ้ริโภคอาจเคย
ไดรั้บความไม่พอใจกบัผลิตภณัฑ์ตราอ่ืน ๆ และมีระแวดระวงัท่ีจะ ไม่ท าผดิพลาดเหมือนในอดีต ทั้งน้ีหากทรัพยากร
ดา้นการเงินมีจ ากดั การเลือกผลิตภณัฑ์อย่างใดอย่าง  หน่ึงอาจตอ้งค านึงถึงการใชจ่้ายอ่ืน ๆ ในอนาคตดว้ย และผล
สุดทา้ย ผูบ้ริโภคอาจรู้สึกมีความรู้จ  ากดัเก่ียวกบัพ้ืนฐานของการตดัสินใจ หรือขาดความเช่ือมัน่ในความสามารถใน
การตดัสินใจไดถู้กตอ้ง ระดบัความเส่ียงส าคญัท่ีผูบ้ริโภครับรู้ในการตดัสินใจเลือกสินคา้หรือบริการมีดงัน้ี   

1) ความเส่ียงตามหน้าท่ี (Functional Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากผู ้ให้บริการไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได้
ตามท่ีไดรั้บการคาดหวงัไว ้  

2) ความเส่ียงทางกายภาพ (Physical Risk) ความเส่ียงท่ีเกิดจากลกัษณะ ทางกายภาพของสินคา้และบริการ
ซ่ึงอาจส่งผลกบัตวัผูบ้ริโภคเอง หรืออาจเป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น   

3) ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk) ความเส่ียงจากการบริการท่ี เลือกซ้ือแลว้ไม่มีความคุม้ค่ากบัเงินท่ี
เสียไป   

4) ความเส่ียงทางสังคม (Social Risk) เป็นความเส่ียงเกิดข้ึนจากการเลือกใช ้บริการท่ีดอ้ยค่าจนทาให้เกิด
ความรู้สึกอบัอายต่อสังคม   
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5) ความเส่ียงทางจิตวิทยา (Psychological Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการ เลือกใชบ้ริการท่ีดอ้ยค่าจนท า
ให้รู้สึกขาดความมัน่ใจในตวัเอง   

6) ความเส่ียงทางเวลา (Time Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการตอ้งใชว้ลาใน การเลือกบริการจนกลายเป็น
ความรู้สึกเสียดายเวลาเพราะไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้  

ทั้ ง น้ี  ความแปรผันของการรับรู้ความเส่ียง (The perception of risk varies) จะ  แปรผันไปตามบุคคล 
ผลิตภัณฑ์ สถานการณ์ และวฒันธรรม ปริมาณความเส่ียงท่ีรับรู้ได้นั้ นข้ึนอยู่กับ ผูบ้ริโภคเฉพาะรายไป ในเร่ือง
เดียวกนับางคนอาจรับรู้ไดสู้ง แต่บางคนอาจรับรู้ไดน้อ้ย เป็นตน้   

การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี ไดศึ้กษาจากแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งจึงได้
ก  าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัไดด้งัน้ี 

 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เ พ่ือ ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ท่ี มีผล ต่อการยอมรับพิ สูจน์และยืนย ันตัวตนด้ว ยวิ ธี

อิเล็กทรอนิกส์ (Digital ID) ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่  
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยรวมการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการยอมรับพิสูจน์และยืนย ันตัวตนด้วยวิ ธี

อิเล็กทรอนิกส์ (Digital ID) ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่  
3. เ พ่ือ ศึกษา ปัจจัยการ รับ รู้ความเ ส่ี ยง ท่ี มีผล ต่อการยอมรับพิ สู จน์และยืนย ันตัวตนด้ว ยวิ ธี

อิเล็กทรอนิกส์ (Digital ID) ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่  
 

3. การด าเนินการวจิัย 
การวิจยัน้ีมีประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง

จ านวน 322 คน มีตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา จ าแนกได ้2 ตวัแปร คือ ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่ การยอมรับเทคโนโลยีตาม
แนวคิดทฤษฎีของ TAM Model, Davis 1989 ประกอบไปดว้ย 1. ดา้นความปลอดภยั 2. ดา้นความรับรู้ประโยชน์ของ
การใชง้าน 3. ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายของการใชง้าน และส่วนของการรับรู้ความเส่ียง ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การยอมรับ
พิสูจน์และยืนยนัตวัตนดว้ยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital ID) โดยการสัมภาษณ์ในคร้ังน้ีเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
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depth Interview)  แบบก่ึงโครงสร้าง  (Semi-structured or Guided Interview) ประกอบไปด้วยพนักงานท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบจ านวน 5 ท่าน ผูบ้ริหารระดบัสูง (หัวหน้าส่วนข้ึนไป) จ านวน 2 ท่าน, พนักงานปฏิบติัการ Back Office 
จ านวน 1 ท่าน, พนกังานปฏิบติัการ Frontend จ านวน 1 ท่าน และพนกังานปฏิบติัการ สายงาน IT จ านวน 1 ท่าน โดย
มีขั้นตอนการเก็บรวบรวบขอ้มูล ดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยัมีขั้นตอนเลือกกลุ่มตวัอยา่งการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถาม
และสัมภาษณ์เชิงลึกกบัพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ ท่ีเคยสมคัรและใชบ้ริการธุรกรรมทางการ
เงินผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร เช่น Internet Banking, Mobile Banking เป็นตน้ จ านวน 322 คน  

2. ผูว้ิจยัไดช้ี้แจงถึงวตัถุประสงค์ของการท าการวิจัย รวมถึงหลกัเกณฑ์ในการตอบแบบสอบถามเพ่ือให้
ลูกคา้มีความเขา้ใจในขอ้ค าถาม 

3. น าแบบทดสอบท่ีไดม้าท าการตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  
 

4. ผลการวจิัย 
จากผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 322 ตัวอย่าง ได้รับการตอบกลับจ านวน 107 ตัวอย่าง ส าหรับ

แบบสอบถามและจ านวน 5 ตวัอย่าง ส าหรับบทสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อาย ุ31 – 40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี โดยท ารายการโอนเงินผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ ปัจจยัการ
ยอมรับเทคโนโลยีผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใชง้านในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.63 ) รองลงมาด้านการรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งานในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.62) รองลงมาดา้นความปลอดภยัในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34) ปัจจยัดา้นความ
เส่ียง ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00)  

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการพิสูจน์และยืนยนัตัวตน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
(Digital ID) ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ โดยใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยเชิ งพหุ (Multiple 
Regression Analysis)  

 

ตารางท่ี 1  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการพิสูจน์และยืนยนัตัวตน ด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital ID) 

ตวัแปรพยากรณ์ 
 

B 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig F Sig 

Std. Error Beta 
Constant  .999 .964  1.036 .303 6.311 0.000 
ดา้นความปลอดภยั(X1)  .426 .141 .357 3.025 .003 
ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใชง้าน (X2)  -.062 .284 -.034 -.218 .828 
ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายของการใชง้าน (X3)  .363 .288 .197 1.259 .211 
ดา้นการรับรู้ความเส่ียง(X4)  .044 .110 .038 .403 .688 
R = 0.474,    R Square = 0.225,   Adjuster R Square = 0.189  
Std.Error of the Estimate = 0.7207 Durbin = 2.359 F = 6.311, Sig = 0.000  
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ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีดา้นความปลอดภยั พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั .003 ซ่ึงต ่ากว่าระดบันัยส าคญั 0.05 
แสดงว่า ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการพิสูจน์และยืนยนั
ตวัตน ดว้ยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital ID) เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) 
พบว่า มีค่าเท่ากบั 0.357 หมายความว่าปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิง
บวกกบัการยอมรับการใชบ้ริการพิสูจน์และยนืยนัตวัตน ดว้ยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital ID)  
 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสรุปสมมติฐาน 

สมมตฐิาน  สถิตทิีใ่ช้  ผลการทดสอบ  

ปัจจยัดา้นความปลอดภยั  
Multiple  

linear  
regression  

ยอมรับสมมติฐาน  
ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใชง้าน  ยอมรับสมมติฐาน  
ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความง่ายของการใชง้าน  ยอมรับสมมติฐาน  
ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง  ยอมรับสมมติฐาน  

 ผลการทดสอบสมมติฐานตามตารางท่ี 2 สรุปไดว้่าผลการศึกษาสมมติฐานท่ีทั้ง 4 ขอ้นั้น ยอมรับสมมติฐาน 
มีนยัส าคญัและมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใชบ้ริการพิสูจน์และยนืยนัตวัตนดว้ยวิธีอิเลก็ทรอนิกส์ (Digital ID) ของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่  
 
ตารางท่ี 3 ตารางสาเหตุการยอมรับการใชบ้ริการพิสูจน์และยนืยนัตวัตนดว้ยวิธีอิเลก็ทรอนิกส์ (Digital ID) กล่าวถึง
ในแบบการสัมภาษณ์ 

สาเหตุหลกั  
รหัสช้ันสาม 

สาเหตุย่อย  
รหัสช้ันสอง 

รหัสช้ันแรก ประโยคทีพู่ด (ผู้อ้างองิ) 

ดา้นความปลอดภยั 

ทดลองใชง้าน 
Prototype 

เง่ือนไขก่อนด าเนินการ 
(Consent) 

ขอ้ความท่ีแสดงเพื่อใหผู้ใ้ชย้อมรับก่อนใชบ้ริการ
เป็นภาษาท่ีมีความเขา้ใจยากส าหรับกลุ่มลูกคา้บาง

กลุ่มท่ีไม่เขา้ใจกฏระเบียบต่างๆ 

การยนียนัตวัตนดว้ยอตั
ลกัษณ ์

จากการทดลองใชง้านพบว่าความกงัวลต่อขอ้มูล
ทางดา้นอตัลกัษณ์ส่วนบุคคลจะไม่มีความ

ปลอดภยั 

ไวรัสหรือขยะขอ้มูล 
เน่ืองจากมีการส่งขอ้มูลเขา้มายงัธนาคาร จะตอ้งมี
การป้องกนัการฝังขอ้มูลมากบัส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

ดา้นการรับรู้ถึง
ประโยชน์การใช้

งาน 

ใชบ้ริการไดต้ลอดเวลา 
สามารถใชบ้ริการไดด้ว้ยตวัเอง เม่ือตอ้งการติดต่อ

ธุรกรรมกบัธนาคาร 

ใชง้านไดจ้ากทุกท่ี 
สามารถใชบ้ริการธุรกรรมกบัธนาคารได ้โดยไม่

ตอ้งเดินทางไปยงัสาขาต่างๆ ของธนาคาร 

ทดลองใชง้าน 
Prototype 

ติดตามผลการด าเนินการ
ไดต้ลอดเวลา 

สามารถติดตามผลการติดต่อธุรกรรมไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองและตลอดเวลาท าใหเ้กิดความสะดวกใน

การใชบ้ริการ 
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ตารางท่ี 3 ตารางสาเหตุการยอมรับการใชบ้ริการพิสูจน์และยนืยนัตวัตนดว้ยวิธีอิเลก็ทรอนิกส์ (Digital ID) กล่าวถึง
ในแบบการสัมภาษณ์ (ต่อ) 

สาเหตุหลกั  
รหัสช้ันสาม 

สาเหตุย่อย  
รหัสช้ันสอง 

รหัสช้ันแรก ประโยคทีพู่ด (ผู้อ้างองิ) 

ดา้นการรับรู้ถึง
ความง่ายของการใช้

งาน 

 

ขั้นตอนในการใชง้าน 
สามารถท าตามขั้นตอนต่างๆ ไดอ้ยา่งสะดวกและ

รวดเร็ว 

ดา้นการรับรู้ความ
เส่ียง 

ขอ้มูลท่ีเป็นความจริง 
ระบบจะตอ้งคดักรองขอ้มูลใหมี้ประสิทธิภาพ 
เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาต่างๆ ในการท า

ธุรกรรม 

การน าขอ้มูลไปใชต้่อ 
มีความกงัวลในการน าขอ้มูลของลูกคา้ไปใชต้่อ

ภายในธนาคาร 
การด าเนินการหลงัการ

ติดต่อธุรกรรม 
มีความกงัวลเร่ืองของการก าหนดระยะเวลาในการ

ด าเนินการ (SLA) 

 
5. การอภปิรายผล 

งานวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ยอมรับ โดยใชแ้บบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยั
ท  าการศึกษาน้ี คือ พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ 

สถิติท่ีใช้ส าหรับข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติท่ีใชส้ าหรับขอ้มูลเชิงอา้งอิง เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และ
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Coefficient) ซ่ึงผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 
 5.1. แบบสอบถาม 
 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในช่วงอายุ  31 - 40 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบพนกังานปฏิบติัการ Back Office   
 5.1 ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการยอมรับการพิสูจน์และยนืยนัตวัตนดว้ยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital ID)  

5.1.1 ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการยอมรับการพิสูจน์และยนืยนัตวัตนดว้ยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital 
ID) พบว่าความคิดเห็นในระดบัสูงสุด คือ ดา้นความปลอดภยัอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด (x̄ = 4.34, S.D. = 0.75) รองลงมา 
คือ ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใชง้านอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด (x̄ = 4.63, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ ดา้นการรับรู้
ถึงความง่ายของการใชง้านอยู่ในระดบั มากท่ีสุด (x̄ = 4.62, S.D. = 0.50) รองลงมา คือ ดา้นการรับรู้ความเส่ียงอยูใ่น
ระดบั มาก (x̄ = 4.00, S.D. = 0.77) ตามล าดบั  
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5.1.2 การทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานท่ี 1 ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา หนา้ท่ีรับผดิชอบ ส่งผล

ให้มีระดับการยอมรับการพิสูจน์และยืนยนัตัวตนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital ID) แตกต่างกัน การทดสอบ
สมมติฐานโดยใชค่้าสถิติ T-test และ F-test (Analysis of Variance: ANOVA)   

 เพศต่างกันมีระดับการยอมรับการพิสูจน์และยืนยนัตัวตนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital ID) ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 อายุต่างกัน มีระดับการยอมรับการพิสูจน์และยืนยนัตัวตนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital ID) ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 ระดบัการศึกษาต่างกนัมีระดบัการยอมรับการพิสูจน์และยืนยนัตวัตนดว้ยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital 
ID)ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 ต าแหน่งต่างกันมีระดับการยอมรับการพิสูจน์และยืนย ันตัวตนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital 
ID) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ โดยผู ้มีหน้า ท่ี
ปฏิบติัการ Back Office มีระดบัการยอมรับมากท่ีสุด  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยเก่ียวกับการยอมรับการพิสูจน์และยืนยนัตัวตนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital 
ID) ประกอบดว้ย ดา้นความปลอดภยั ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใชง้าน ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายของการใช้
งาน และด้านการรับรู้ความเส่ียง  ส่งผลการยอมรับการพิสูจน์และยืนยนัตัวตนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital 
ID) ทดสอบโดยใชส้ถิติ Multiple linear regression   

จากการวิจยั พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการเชิงถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ ผลลพัธ์ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 แสดงว่ามีตวัแปรอิสระอย่างนอ้ย 1 ตวั ส่งผลต่อตวัแปรตาม กล่าวคือ 
ส่งผลการยอมรับการพิสูจน์และยืนยนัตัวตนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital ID) ของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ส านกังานใหญ่  

นอกจากน้ีผูว้ิจยัพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R Square) มีค่าเท่ากบั 0.225 สามารถอธิบายไดว้่า ตวั
แปรอิสระ ปัจจยัเก่ียวกบัการยอมรับการพิสูจน์และยนืยนัตวัตนดว้ยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital ID) มีความสัมพนัธ์กบั
ตัวแปรตาม คือ มีอิทธิพลส่งผลการยอมรับการพิสูจน์และยืนยนัตัวตนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital ID) ของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่และสามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรไดร้้อยละ 22.50  

เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (Beta) พบว่าดา้นความปลอดภยั (Beta = 0.357)  และดา้นการรับรู้
ถึงความง่ายของการใช้งาน (Beta = 0.197) ในทิศทางบวก ส่งผลการยอมรับการพิสูจน์และยืนยนัตัวตนด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital ID) ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์  ส านักงานใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  

5.2 การสัมภาษณ์เชิงลกึ 
สาเหตุของปัญหาทีส่่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการพิสูจน์และยืนยนัตวัตนด้วยวธิีอิเลก็ทรอนิกส์ (Digital ID) 

ขอ้มูลท่ีไดรั้บเพ่ิมเติมจากปัจจยัในกรอบงานวิจัย และขอ้มูลจากแบบสอบถาม ไดส้าเหตุของปัญหาเรียงล าดบัจากผู ้
อา้งอิงมากท่ีสุด ดงัน้ี 1.เง่ือนไขก่อนด าเนินการ (Consent) 2. การยีนยนัตวัตนดว้ยอตัลกัษณ์ 3. ไวรัสหรือขยะขอ้มูล  
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4. ใชบ้ริการไดต้ลอดเวลา 5. ใชง้านไดจ้ากทุกท่ี 6. ติดตามผลการด าเนินการไดต้ลอดเวลา 7. ขั้นตอนในการใช้งาน  
8. ขอ้มูลท่ีเป็นความจริง 9. การน าขอ้มูลไปใชต่้อ 10. การด าเนินการหลงัการติดต่อธุรกรรม  

สาเหตุของปัญหาต่อการยอมรับการใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital ID)  
1. ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใชง้าน 2. ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายของการใชง้าน 3. ดา้นความปลอดภยั 4. ดา้นการ
รับรู้ความเส่ียง 

สาเหตุที่ของการไม่เข้าการยอมรับการใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตวัตนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital ID) 
เลือกใช้วิธีการเดิมท่ีตนเองถนัดคือการติดต่อผ่านสาขา เน่ืองจากมีความมัน่ใจในการใช้บริการ เพราะสามารถ
สอบถามหรือเขา้ถึงการบริการไดแ้บบตวัต่อตวักบัเจา้หน้าท่ี ระบบมีการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนตวั และมีการขอขอ้มูลอตั
ลกัษณ์ส่วนบุคคล 
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อจ ากดังานวจิัย 

ผูว้ิจยัไม่สามารถรวบรวมแบบสอบถามไดต้ามจ านวนท่ีก าหนดไวใ้นบทท่ี 3 เน่ืองจากมีเวลาในการรวบรวม
แบบสอบถามท่ีจ ากดั (11 กุมภาพนัธ์ – 1 เมษายน พ.ศ. 2562) อีกทั้งงานวิจยัน้ีจะตอ้งให้ผูว้ิจยัจะตอ้งแนะน าวิธีและ
แนวทางในการตอบแบบสอบถามโดยจะต้องท าการศึกษาจากคลิปวิดีโออธิบายเก่ียวกับการยืนยนัตัวตนดว้ยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital ID) หรือทดลองใชง้านระบบตวัอย่างในเร่ืองการขอสินเช่ือผ่านแอพลิเคชัน่ GHBALL ของ
ธนาคาร (Prototype) ก่อนด าเนินการตอบแบบสอบถาม เน่ืองจากงานวิจยัดงักล่าวเป็นเร่ืองใหม่ของธนาคาร ทางผูว้ิจยั
จะตอ้งให้ผูต้อบแบบสอบถามเขา้ใจส่ิงท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ ดงันั้นท าให้การเก็บแบบสอบถามไม่สามารถด าเนินการได้
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดจ านวน 322 รายได ้จากระยะเวลาท่ีจ  ากดัทางผูว้ิจยัสามารถรวบรวมไดท้ั้งหมด 107 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33 ของจ านวนท่ีไดก้  าหนด 

6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยในคร้ังนี ้
ส่ิงท่ีควรปรับปรุงและขอ้เสนอแนะ โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1 ปัญหาท่ีสามารถได้รับการแก้ไขก่อน โดยไม่กระทบต่อการให้บริการลูกค้าผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ โดยการประชาสัมพนัธ์ เพ่ือส่ือสารให้กบัพนักงานในองค์กรไดรู้้จกัการให้บริการพิสูจน์และยืนยนั
ตวัตนดว้ยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital ID) มากข้ึน โดยการทดลองใชง้านผ่านระบบทดลองใชง้าน ซ่ึงจะช่วยท าให้
พนกังานทราบถึงการให้บริการและประโยชน์ในการใชง้าน เกิดการเรียนรู้ในการใชง้านระบบ โดยจดัท าคู่มือการใช้
งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ  

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการก าหนดบทบาทหน้าท่ีต่างๆ ภายในธนาคาร ส าหรับรองรับการให้บริการผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอกนิกส์ โดยการก าหนดขั้นตอนและบทบาทความรับผดิชอบใฟ้ชดัเจน เพ่ือให้บริการลูกคา้ไดอ้ย่าง
รวดเร็ว เกิดความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการของ 

ขั้นตอนที่ 3 ในระยะยาว เม่ือระบบและกระบวนการท างานมีการปรับปรุงแก้ไข ได้เหมาะสม มีความ
สมบูรณ์แลว้ เสนอแนะให้มีการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใชบ้ริการไปวิเคราะห์เพ่ิมเติมเพ่ือออกแบบผลิตภณัฑ ์หรือการ
ให้บริการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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การเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างควรเพ่ิมการเก็บรวบรวมขอ้มูลในรูปแบบอ่ืนไม่ว่าจะเป็น การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) หรือ Focus Group เพ่ือจะไดข้อ้มูลในเชิงลึกของ ผูใ้ชบ้ริการมากข้ึน รวมไปถึงจะได้
ขอ้มูลต่าง ๆ โดยผา่นการแลกเปล่ียนกนัของผูใ้ชบ้ริการในขณะท า Focus Group อีกทั้งควรจะตอ้งมีการเพ่ิมระยะเวลา
ในการรวบรวมแบบสอบถาม เพ่ือให้ได้ความคิดเห็นท่ีหลากหลาย และยงัสามารถน าผลการวิเคราะห์ท่ีได้จาก
แบบสอบถาม ส าหรับใชป้ระกอบในการน าเสนอโครงการแก่ผูบ้ริหารธนาคาร พิจารณาอนุมติัโครงการต่าง ๆ ซ่ึงจะ
ท าให้การพฒันาโครงการเกิดความร่วมมือและมีการยอมรับจากทุกส่วนของธนาคารและส่งผลให้โครงการมี
ประโยชน์ต่อองคก์รอยา่งสูงสุด 

 
6.3 ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
เน่ืองจากในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยเน้นศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นพนักงานธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ ดงันั้น เพ่ือให้ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไดก้วา้งมากข้ึน ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะ
ประเด็นส าหรับการท าวิจยัในอนาคต คือ ควรมีการขยายพ้ืนท่ีในการท าวิจยั เพ่ือให้ไดก้ลุ่มเป้าหมายท่ีกวา้งข้ึน เช่น 
พนกังานสาขา ลูกคา้ธนาคาร และควรศึกษาถึงปัจจยัของตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ ซ่ึงมีอีกหลาย ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์
หรือมีอิทธิพลต่อตวัแปรตน้ อาทิ ทศันคติของผูใ้ชง้านระบบ แรงจูงใจ (Motivational Model) พฤติกรรมการใชง้าน 
(Habit) ปัจจยัอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการติดต่อธุรกรรมผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งควรศึกษาถึงการพฒันาระบบ ให้รองรับกับความหลากหลายมากข้ึน เพ่ือรองรับกับความ
สะดวก และประโยชน์ของธนาคารฯ และผูง้านระบบมากข้ึนในปัจจุบนั และเพ่ือรองรับกบัการใชง้านและให้บริการ
ลูกคา้ในอนาคต 
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บทคดัย่อ 
         การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยผูว้ิจัยได้เก็บรวบรวม ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
จ านวน 59 สาขา รวมทั้งส้ินจ านวน 207 คน และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(One-way ANOVA) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรม และปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผูใ้ชบ้ริการ และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ส าหรับหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
           จากการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นหญิงมากกว่าเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 25-35 ปี สถานภาพสมรสจด
ทะเบียน มีอาชีพเป็นขา้ราชการ/พนักงานของรัฐ/ลูกจา้งประจ า  รายไดต่้อเดือนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 15,000-30,000 
บาท ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล ในภาพรวม พบว่าลูกคา้ค านึงถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก และดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ผูบ้ริหารควรน าขอ้มูลในแต่ละดา้นมาพิจารณาแกไ้ข ปรับปรุงพฒันา
ให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ควรให้ความส าคญัในประสิทธิภาพของให้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัและเนน้
การให้บริการท่ีมีกระบวนการให้สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีมีศกัยภาพ เพ่ือให้ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเกิดความพอใจและมี
ประโยชน์สูงสุด 
ค าส าคญั: ปัจจยัทีมีผล, สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
  

ABSTRACT 
The purposes of this research were to study the factors affecting the decision in choosing  housing loan 

services provided by Government Housing Bank in Bangkok metropolitan region. By the researcher collected Data 
from 59 branches totaling 207 people. And data analysis using t-test, analysis of variance (One-way ANOVA) to find 
the relationship between demographic factors, behavior and marketing mix factors and the decision to use the housing 
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loan service of the Government Housing Bank of the service users. And analyzing data by using multiple regression 
analysis for finding factors that affect the decision-making to use housing loans of the Government Housing Bank 

The results indicated that most users are female rather than male. In the age range of 25-35 years, marital 
status, state enterprise officers and the salaries are between 15,000-30,000 baht. Result of the effective factors of 
decision-making to use the housing loan service of the Government Housing Bank in Bangkok and Perimeter. In the 
overall it is found that customers consider the factors that affect the decision-making at a high level. And the most 
average is product and service manager should bring information to consider and develop for customer need. Should 
focus on the efficacy of housing loan service and service of housing loan with potential in order to customers with 
the most satisfactory and maximum benefit. 
Keywords:  Factor affecting,Housing loans,The government housing bank      
 
1. บทน า 

ธุรกิจดา้นท่ีอยูอ่าศยัปัจจุบนัมีสถานการณ์แข่งขนัท่ีสูงมากข้ึน เน่ืองมาจากทุกธุรกิจนั้นยอ่ม ตอ้งการท่ีจะให้
ธุรกิจของตนประสบความส าเร็จและอยู่รอด จึงให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจมากข้ึน  ไม่ว่าจะเป็นในดา้นการ
ให้บริการ การพฒันาผลิตภณัฑ ์รวมถึงการพฒันาระบบเทคโนโลยีต่างๆ ท่ี ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจด าเนินงานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน อีกทั้งการขยายตวัของผูบ้ริโภคท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลให้ธุรกิจตอ้งมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาส่วนประสม
ทางการตลาด เพ่ือให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยงัตอ้งใชค้วามพยายามในการ
ท่ีจะรักษาความสามารถในการแข่งขันของตนเองให้อยู่ในระดับท่ีเหนือกว่าคู่แข่งอยู่เสมอ  ตลอดจนต้องสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการ  อันจะน าไปสู่การตัดสินใจเลือกใช้บริการของผูท่ี้มาใช้
บริการต่อไป  ธนาคารเป็นธุรกิจให้บริการอย่างหน่ึงท่ีมีการแข่งขนัอยู่ในระดบัสูง และมีแนวโน้มท่ีจะแข่งขนัมาก
ยิ่งข้ึน เน่ืองจากมีสถาบนัการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารเพ่ิมข้ึน เม่ือมีการ
แข่งขนัสูงข้ึน สถาบนัการเงินต่างๆในระบบต่างๆ ตอ้งปรับตวัมากข้ึนและเร็วข้ึน เพ่ือให้สามารถมีโอกาสไดลู้กคา้ราย
ใหม่และบริการท่ีให้ตอ้งดีกว่า ซ่ึงจะส่งผลให้ลูกคา้มีความพอใจในการมาใชบ้ริการ  และเน่ืองจากรายไดห้ลกัท่ีมา
จากดอกเบ้ียในการให้สินเช่ือ ยงัมุ่งเน้นการหารายไดจ้าก ค่าธรรมเนียมและบริการมีการขยายบริการทางการเงินให้
ครบวงจรมากข้ึน  ซ่ึงเป็นผลมาจากการใชบ้ริการลูกคา้ ประกอบกบัปัจจุบนัมีการแข่งขนัในดา้นการบริการ รวมทั้ง
การน าเสนอผลิตภณัฑ ์ทางการเงินท่ีมีความหลากหลาย และมีความเฉพาะเจาะจงในการตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ ผลการด าเนินงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ปี 2561 เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2560 ว่าธนาคารสามารถปล่อยสินเช่ือ
ใหม่ไดท้ั้งส้ิน 213,161 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 8.30% คิดเป็น 173,958 บญัชี สูงกว่าเป้าหมายซ่ึงก าหนดไวท่ี้ 188,918 ลา้น
บาท จ านวนถึง 24,243 ลา้นบาท และแบ่งเป็นสินเช่ือท่ีมีวงเงินกูไ้ม่เกิน 2 ลา้นบาท จ านวนถึง 105,081 ราย เพ่ิมข้ึน
จากปีท่ีผ่านมา 6.29% ส่งผลให้ธนาคารมียอดสินเช่ือคงคา้งรวมทั้งส้ิน 1,115,893 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 9.03% สินทรัพย์
รวม 1,163,882 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 9.55% เงินฝากรวม 943,382 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 9.94% มีหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้
(NPL) จ านวน 46,495 ลา้นบาท คิดเป็น 4.17% ของยอดสินเช่ือรวม ลดลง 0.04% ซ่ึงเป็นผลมาจากการบริหารจดัการ
คุณภาพสินทรัพยโ์ดยให้ความส าคญักบัการจดัท ามาตรการช่วยเหลือลูกคา้ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือรักษาบา้นให้ยงัคงอยู่
กบัลูกคา้ต่อไป และมีก าไรสุทธิ 12,611 ลา้นบาท สูงกว่าเป้าหมายท่ี 12,137 ลา้นบาท เพ่ือให้ผา่นตวัช้ีวดัตามนโยบาย
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กระทรวงการคลัง ขณะท่ีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง  ยงัอยู่ท่ีระดับแข็งแกร่งท่ี 14.19% สูงกว่าอัตรา
เงินกองทุนขั้นต ่า 8.50% ท่ีก  าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2561) จากขอ้มูลพบว่า ธอ
สมี Market share สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัอยู่เป็นอนัดับ 1 ของตลาดท่ีร้อยละ 31 % ตามมาด้วย SCB KTB GSB และ
Kbank ของปี 2561 ซ่ึง 5 อนัดบัของตลาดท่ีมีส่วนแบ่งสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัคิดเป็น ร้อยละ 75 ของสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัทั้งหมด และของธนาคารอาคารสงเคราะห์เอง เม่ือเทียบกบัปี 2560 และ 2561 ส่วนแบ่งตลาดเท่าเดิมอตัราการ
เติบโตยงัคงท่ี ถา้เทียบกบัธนาคารอ่ืนแลว้อตัราการเติบโตมีการเพ่ิมข้ึน เช่นธนาคารกรุงไทยและธนาคารกสิกร ปี 
2561 มีเพ่ิมข้ึนจากปี 2560   ดงันั้นเพ่ือให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยงัคงสามารถรักษาระดับการเป็นธนาคารท่ีมี  
Market share อนัดบั 1 และมีการเติบโตท่ีสูงข้ึนต่อไปในอนาคต ประกอบกบัผูท่ี้มาใชบ้ริการเดิมยงัคงตดัสินใจใช้
บริการกับธนาคารอยู่และผูท่ี้ใช้บริการอ่ืนหรือก าลงัพิจารณาเลือกใช้บริการกับธนาคารตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์  โดยสามารถน าผลวิจยัท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางใน
การพิจารณาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสม และศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัพร้อมทั้งศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของลูกค้าธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ จึงมีความส าคญัในการน าขอ้มูลงานวิจยัน้ี ไปใชใ้นการประยุกต์เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปใชใ้นการ
วางแผนทางการตลาดก าหนดกลยทุธ์ในการแข่งขนัและการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและน ามาปรับปรุง
การท างานของพนกังาน  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นการขยายฐานลูกคา้สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัให้เพ่ิมมากข้ึนตลอด 
จนถึงการรักษาฐานลูกคา้เดิมให้คงอยูแ่ละสร้างความเช่ือมัน่ในคุณค่าของการให้บริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัและเป็น
แนวทางในการพฒันาทางการตลอดสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึนไป     

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน

เขตกรุงเทพและปริมณฑล 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 
2.ทบทวนวรรณกรรม แนวคดิและทฤษฎ ี

ทฤษฎพีฤตกิรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้า และการใช้

ซ่ึงสินคา้และบริการ ทั้งน้ี หมายความรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยู่ก่อน แลว้ และเป็นส่ิงท่ีมีส่วนในการ
ก าหนดให้เกิดการกระท าดงักล่าว (ธงชยั สันติวงษ ์2535)   

คอทเลอร์  ( Kotler 1997)  ไดก้ล่าวว่าแนวความคิดการบริหารการตลาดการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค
เป็นการคน้หา หรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ และการใชข้องผูบ้ริโภคเพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ และ 
พฤติกรรมการซ้ือ และการใชข้องผูบ้ริโภค เพ่ือให้เขา้ใจตลาดของผูบ้ริโภคจะตอ้งใชโ้ครงสร้าง ค าถามเพ่ือให้ทราบ
ถึงผูซ้ื้อในตลาด ส่ิงท่ีถูกซ้ือ โอกาสในการซ้ือ ผูมี้ส่วนร่วมในการซ้ือ วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ และวิธีการด าเนินการซ้ือ 
และส่งผลให้ค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้นกัการตลาด สามารถจดักลยทุธ์การตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถสนอง
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ไดอ้ยา่งเหมาะสมค าถามท่ีใชเ้พ่ือคน้หาลกัษณะและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค คือ 6Ws1H 
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ซ่ึงประกอบไปดว้ย Who, What, Why, Who, When, Where และ How เพ่ือน าไปสู่การคน้หา ค าตอบ 7Os ประกอบไป
ดว้ย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations 

ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด  7P’s 
การบริการ หมายถึง การกระท าหรือการปฏิบติัจากฝ่ายหน่ึงให้กบัอีกฝ่ายหน่ึง โดยเป็น การให้ความสะดวก

หรือสนองตอบความตอ้งการของฝ่ายของผูท่ี้ไดรั้บ ซ่ึงถือเป็นส่ิงท่ีไม่มีตวัตนและไม่อาจจบัตอ้งได ้(จิตตินันท ์เดชะ
คุปต ์ 2549)  

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และเป็นส่ิงท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค โดยประกอบไปดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้น
การจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People) ด้านลักษณะทางกายภาพ 
(Physical evidence) และดา้นกระบวนการ (Process)  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2541)  

ศาสตราจารย ์ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ (Philip Kotler) ปรมาจารยด์า้นการตลาดชั้นน าของโลก ไดเ้สนอแนวคิด 
ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  (Service Marketing Mix) ว่าจะตอ้งเพ่ิมอีก 3 ปัจจยัเขา้ไป คือ บุคลากร 
(People) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence/Physical Environment) และกระบวนการให้บริการ 
(Process)  จึงเป็นท่ีมาของแนวคิดส่วนประสมการตลาด  7 อย่าง หรือ 7P's ส าหรับธุรกิจบริการนั่นเอง (Kotler and 
Keller2012) ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นช่องทางการจ าหน่าย 
(Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotions) ปัจจัยด้านบุคลากร (People) ปัจจัยด้านสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ (Physical Evidence) ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) 

ทฤษฎเีกีย่วกบัการตดัสินใจ 
McGrew & Wilson (1982)  กระบวนการตดัสินใจซ้ือ หรือใชบ้ริการเป็นส่วนหน่ึงของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภค  ทั่วไปหรือเป็นการบริโภค สินค้าและบริการทางธนาคาร 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการ ประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอน อนัไดแ้ก่  

1. การรับรู้ความตอ้งการ (ปัญหา) (Need Recognition) หรือการรับรู้ปัญหาจุดเร่ิมตน้ของ กระบวนการซ้ือ
คือการท่ีผูบ้ริโภคตระหนักถึงปัญหาหรือการถูกกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการ ดงันั้น นักการตลาดจะตอ้งรู้ถึงการใช้
ตวักระตุน้ในบางคร้ังความตอ้งการท่ีไดรั้บการกระตุน้อาจจะอยูเ่ป็น เวลานานหรืออาจจะคงอยูใ่นช่วงเวลาสั้นๆ ก็ได ้ 

2. การคน้หาขอ้มูล (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภคมีความตอ้งการแลว้ก็จะมีการ แสวงหาขอ้มูลท่ีส าคญั
เก่ียวกบัประเภทท่ีตนอยากไดร้าคาสินคา้และบริการและสถานท่ีจดัจ าหน่าย พร้อมขอ้เสนอพิเศษต่างๆ และอิทธิพล
ของแหล่งขอ้มูลท่ีจะมีผล โดยแบ่งออกเป็นดังน้ีแหล่งบุคคลได้แก่ เพ่ือนสนิท ครอบครัว แหล่งสาธารณะ ไดแ้ก่ 
ส่ือมวลชนต่างๆ แหล่งการคา้ ไดแ้ก่ โฆษณาต่างๆ แหล่งทดลอง ไดแ้ก่ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการสินคา้นั้นๆ มาแลว้  

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารก็จะน ามาใชเ้ป็น
ประโยชน์ในการประเมินทางเลือกโดยจะก าหนดความตอ้งการของตนเองข้ึน แลว้พิจารณาลกัษณะของผลิตภณัฑ์
น ามาเปรียบเทียบกนัแลว้จะเลือกสินคา้หรือบริการท่ีตรงกบัความ ตอ้งการของตวัเองมากท่ีสุด 

4. การตดัสินใจซ้ือ (Decision- Making of Purchase) การท่ีผูบ้ริโภคจ่ายเงินเพ่ือแลกกบัสินคา้ 
5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behaviour) หลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดซ้ื้อสินคา้ ไปแลว้นั้นถา้เกิด

ความพึงพอใจก็จะกลบัมาซ้ือสินคา้นั้นๆ อีกแต่ถา้หากผูซ้ื้อไม่เกิดความพึงพอใจก็ อาจจะไม่ซ้ือสินคา้นั้น 
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จากการศึกษาทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคของ Engel, Blackwell and Miniard, 1993) ซ่ึง
กล่าวถึงล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Buying Decision Process) แบ่งได ้5 ขั้นตอน คือ  

1. การรับรู้ถึงความตอ้งการ หรือปัญหา (Problem/Need Recognition) หมายถึง การท่ีบุคคลรับรู้ถึงความ
ตอ้งการภายในของตนซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุน้จากภายในและภายนอก เช่น ความหิว ความกระหาย 
ความเจ็บปวด ซ่ึงรวมถึงความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) และความตอ้งการท่ีเป็นความปรารถนา อนั
เป็นความตอ้งการดา้นจิตวิทยา ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนเม่ือถึงระดบัหน่ึงจะกลายเป็นส่ิงกระตุน้ บุคคลจะเรียนรู้ถึงวิธีท่ีจะ
จดัการกบัส่ิงกระตุน้จากประสบการณ์ในอดีต ทาให้เขารู้ว่าจะตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้อย่างไรในขั้นแรกน้ีผูบ้ริโภค
จะตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการในสินคา้ หรือการบริการอนัเกิดข้ึนมาจากความจ าเป็น (Needs) ซ่ึงเกิดจาก 
                              1.1 ส่ิงกระตุน้ภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรู้สึกหิว กระหาย ความเจ็บปวด รวมถึงความ
ตอ้งการทางร่างกาย เป็นตน้  
                              1.2 ส่ิงกระตุน้ภายนอก (External Stimuli) เกิดจากการกระตุน้ของส่วนประสมทาง การตลาด(4 
P's) เช่น เห็นขนมเคก้น่ากิน จึงรู้สึกหิว เห็นโฆษณาสินคา้ในโทรทศัน์ กิจกรรมส่งเสริม การตลาดจึงเกิดความรู้สึก
อยากซ้ืออยากได ้เห็นเพ่ือนมีรถใหม่แลว้อยากได ้เป็นตน้  

2. การแสวงหาขอ้มูล (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภคทราบถึงความตอ้งการแลว้ ก็ จะท าการแสวงหา
ขอ้มูลเพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจ และถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอ และส่ิงท่ี สามารถตอบสนองอยูใ่กลก้นั 
ผูบ้ริโภคจะด าเนินการคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมากข้ึน ซ่ึงในบางคร้ัง ตอ้งการไดท้นัที ก็จะถูกจดจ าไว ้เพ่ือหาทาง
สนองความตอ้งการในภายหลงัคือ ความตั้งใจให้ไดรั้บการ สนองความตอ้งการ ก็จะพยายามคน้หาขอ้มูลเพ่ือหาทาง
สนองความตอ้งการท่ีถูกกระตุน้ โดย แหล่งขอ้มลูของผูบ้ริโภคแบ่งเป็น 
                              2.1 แหล่งบุคคล (Personal Sources) เ ช่น การสอบถามจากเ พ่ือน ครอบครัว  คนรู้จัก  ท่ี มี
ประสบการณ์ในการใชสิ้นคา้หรือบริการนั้นๆ  
                              2.2 แหล่งทางการคา้ (Commercial Sources) เช่น การหาขอ้มูลจากโฆษณาตามส่ือ ต่างๆ พนักงาน
ขาย ตวัแทนร้านคา้ บรรจุภณัฑ ์การจดัแสดงสินคา้ เป็นตน้ 
                              2.3 แหล่งสาธารณชน แหล่งชุมชน (Public Sources) เช่นการสอบถามจาก รายละเอียดของสินคา้
หรือบริการจากส่ือมวลชน หรือองคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภค  
                              2.4 แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) ได้มีการควบคุม การตรวจสอบ ซ่ึง ผูบ้ริโภคมี
ประสบการณ์เคยทดลองใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นๆมาก่อน  
                              2.5 แหล่งทดลอง ได้แก่ หน่วยงานท่ีสารวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ หน่วยวิจัยภาวะการ ตลาดของ
ผลิตภณัฑ ์ 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลแลว้จาก ขั้นท่ีสองจะเกิดความ
เขา้ใจ จึงตอ้งกาหนดเกณฑห์รือคุณสมบติัท่ีจะใชใ้นการประเมินทางเลือกต่างๆ ตวัอย่างเช่น ถา้ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือ
รถยนต ์จะมีเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณา เช่น ยีห่้อ ราคา รูปแบบ การตกแต่งภายใน - ภายนอก บริการหลงัการขาย ราคา
ขายต่อ เป็นตน้ ซ่ึงนักการตลาดจ าเป็นตอ้งรู้ถึง วิธีการต่าง ๆ  ท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการประเมินผลทางเลือก กระบวนการ
ประเมินผลไม่ใช่ส่ิงท่ีง่ายและไม่ใช่ กระบวนการเดียวท่ีใชก้บัผูบ้ริโภคทุกคนและไม่ใช่เป็นของผูซ้ื้อคนใดคนหน่ึงใน
สถานการณ์การซ้ือ กระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีดงัน้ี  
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                         3.1 คุณสมบติัผลิตภัณฑ์ (Product Attributes) กรณีน้ีผูบ้ริโภคจะพิจารณาผลิตภณัฑ์ ว่ามีคุณสมบติั
อะไรบา้ง  
                         3.2 ผูบ้ริโภคจะให้น ้ าหนกัความส าคญัส าหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั  
                         3.3 ผูบ้ริโภคมีการพฒันาความเช่ือเก่ียวกบัตราสินคา้ เน่ืองจากความเช่ือถือของ ผู ้บริโภคข้ึนอยู่กบั
ประสบการณ์ของผูบ้ริโภคและความเช่ือถือเก่ียวกบัตราผลิตภณัฑจ์ะเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ  
                          3.4 ผูบ้ริโภคมีทศันคติในการเลือกตราสินคา้ โดยผา่นกระบวนการประเมินผลเร่ิมตน้ ดว้ยการก าหนด
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์แลว้เปรียบเทียบคุณสมบติัของผลิตภณัฑต์ราต่าง ๆ  

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) จากการประเมินผลทางเลือกในขั้นท่ีสามจะช่วยให้ผูบ้ริโภคก าหนด
ความพึงพอใจระหว่างผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีเป็นทางเลือก โดยทัว่ไปผูบ้ริโภคจะ ตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑท่ี์ชอบมากท่ีสุด 
โดยจะพิจารณาถึงตรายีห่้อท่ีซ้ือ (Brand Decision)  ร้านคา้ท่ีซ้ือ (Vendor Decision) ปริมาณท่ีซ้ือ (Quantity Decision) 
เวลาท่ีซ้ือ (Timing Decision)วิธีการใน การช าระเงิน (Payment-Method Decision) และปัจจยัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
การประเมินผล พฤติกรรมและการตัดสินใจซ้ือ 3 ประการคือ หลังจากประเมินผลทางเลือก (Evaluation of 
Alternative) ก่อนท่ีจะเกิดความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intension)  และเกิดการตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision)  

5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Postpurchase Behavior)  หลงัจากท่ีลูกคา้ไดท้  าการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือ
บริการและทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์ไปแลว้นั้น นักการตลาดจะตอ้งท าการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลงัการซ้ือ ซ่ึง
ความพึงพอใจนั้นเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคา้ท าการเปรียบเทียบส่ิงท่ี เกิดข้ึนจริงกบัส่ิงท่ีคาดหวงั ถา้คุณค่าของสินคา้หรือ
บริการท่ีไดรั้บจริงตรงกบัท่ีคาดหวงัหรือสูงกว่าท่ี ไดค้าดหวงัเอาไว ้ลูกคา้ก็จะเกิดความพึงพอใจในสินคา้หรือบริการ
นั้น ท าให้เกิดพฤติกรรมในการซ้ือซ ้ าหรือบอกต่อเป็นต้น แต่เม่ือใดก็ตามท่ีคุณค่าท่ีไดรั้บจริงต ่ากว่าท่ีได้คาดหวงั
เอาไว ้ลูกคา้ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมท่ีตามมาก็คือ ลูกคา้จะเปล่ียนไปใชผ้ลิตภณัฑข์องคู่แข่งขัน และมีการ
บอก ต่อไปยงัผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆ ดังนั้ นหลังจากท่ีผูบ้ริโภคได้ซ้ือและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ผูบ้ริโภคจะมี
ประสบการณ์เก่ียวกบัความพอใจหรือไม่พอใจผลิตภัณฑ์ ดว้ยเหตุน้ีนักการตลาดจึงตอ้งท าการตรวจสอบความพึง
พอใจของลูกคา้หลงัจากท่ีลูกคา้ซ้ือสินคา้หรือบริการไปแลว้โดยอาจจะท าผ่านการใชแ้บบส ารวจความพึงพอใจหรือ
จดัตั้งศูนยรั์บขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ (Call Center) เพ่ือให้ทราบถึงระดบัความพอใจของผูบ้ริโภคภายหลงัการซ้ือ จาก
การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจของนกัวิชาการทั้ง 3 คนสามารถ สรุปไดว้่า กระบวนการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภค ในการเลือกใชบ้ริการหรือเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ผูบ้ริโภค จะศึกษากระบวนการในการพิจารณาอยา่งเป็น
เหตุเป็นผล โดยใชค้วามรู้สึกทางดา้นจิตใจและ ความรู้สึกทางดา้นอารมณ์ มาใชใ้นการพิจารณาเลือก โดยจะเลือกส่ิง
ท่ีตนเองคิดว่าดี ถูกตอ้งและ เหมาะสมมากท่ีสุด ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเช่ือท่ีอยู ่อาศยัของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป การศึกษาถึงพฤติกรรมของลูกคา้ในรูปแบบต่างๆ และกระบวนการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของลูกคา้นั้น จึงมีผลต่อการวางแผนทางการ ตลาดให้เขา้ถึงลูกคา้ไดม้าก
ท่ีสุด ทั้งน้ีผูว้ิจยัจะนาแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าวไปใชใ้นการก าหนด รูปแบบค าถามในแบบสอบถามเพ่ือการวิจยัคร้ังน้ี 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 2แหล่งขอ้มูล คือขอ้มูลปฐม
ภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม จ านวน207 ตวัอย่าง ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562 และ
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ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากรายงาน การวิจยั วิทยานิพนธ์ การคน้ควา้แบบอิสระ เอกสารทางวิชาการ 
แนวคิดทฤษฎีรวมทั้งบทความท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนฐานขอ้มูลออนไลน์จากอินเทอร์เน็ต 

 เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล  คือแบบสอบถาม ( Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็นขอ้มูล 4 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามดา้นประชากรศาสตร์ และขอ้มูลทัว่ไปของผูม้าใชบ้ริการจ านวน 7 ขอ้   ขอ้ค าถามแต่

ละขอ้มีตวัเลือกมากกว่า 2 ตวัเลือกข้ึนไป ซ่ึงเป็นค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงขอ้เดียว      
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดจ านวน 5 ขอ้ มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดจ านวน 5 ขอ้ ขอ้ค าถามแต่ละขอ้มี
ตวัเลือกมากกว่า 2 ตวัเลือกข้ึนไป 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีจ  านวน 35 ขอ้ ลกัษณะเป็นค าถามใน
รูปมาตราลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น(Interval Scale)  

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับการการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มี
จ  านวน 5 ขอ้ลกัษณะเป็นค าถามในรูปมาตราลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น 
(Interval Scale) 

สถิตทิีใ่ช้ในการวจิัย ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 207 ราย น ามาวิเคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) แบ่งออกเป็นสถิติพรรณา ไดแ้ก่ความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน   และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การเปรียบเทียบระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง
กันและตัวแปรด้านพฤติกรรมสถิติการทดสอบ t-test และ (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) โดยมีนัย 
ส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยทางการตลาด 7P’s  ด้วยการวิเคราะห์
สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (Correlation Analysis)   การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการส่งผลต่อกนั
ระหว่างตวัแปรอิสระหลายตวั ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้นสถานท่ี/ช่องทางจดัจ าหน่าย,ดา้นกิจกรรมส่งเสริม
การตลาด, ดา้นบุคคล, ดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวน ท่ีใชม้าตรวดัอนัตรภาค 
กบัตวัแปรตาม คือ การการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ซ่ึงใชม้าตรวดัอนัตรภาค 
และเพ่ือทดสอบถึงความแตกต่างท่ีตวัแปรอิสระดงักล่าวแต่ละตวัมีต่อตวัแปรตาม ดงันั้นสถิติท่ีใชคื้อ การวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 
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กรอบแนวคดิ                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ผลการวจิัย 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 400 ชุด และไดรั้บแบบสอบถามครบถว้นสมบูรณ์ทั้งส้ิน 207 ชุดและน ามา
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ผลวิจยัมีดงัน้ี  จากการศึกษาขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ านวน 207 คน โดยน าเสนอสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ ของผูต้อบ
แบบสอบถามมีลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า ประสบการณ์ในการขอสินเช่ือจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า เคยใช้
บริการสินเช่ือกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธนาคารพาณิชยอ่ื์นๆ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 และไม่เคยใช้
บริการสินเช่ือกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธนาคารพาณิชยอ่ื์นๆ จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 68.6 ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง 136 คน คิดเป็นร้อยละ 65.7 และเพศชาย จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 อายุระหว่าง 25 – 35 ปี 
จ  านวน 81 คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้วจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

           พฤตกิรรมการใช้บริการ 
-  แหล่งขอ้มูลในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการ 
-  ช่วงเวลาในการเลือกใชบ้ริการ 
-  วนัในการเลือกใชบ้ริการ  
-  สถานท่ีใชบ้ริการ 
-  วตัถุประสงค์ในการในการเลือกใช้
บริการ 
( Kotler 1997) 
 

 
 
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

             ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 
-  ผลิตภณัฑ ์(ProductX 
-  ราคา (Price) 
-  ช่องทางการจดัจ าหน่าย( Place) 

   -  การส่งเสริมการตลาด(Promotion) 
   -  พนกังานผูใ้ห้บริการ (People) 
   -  ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  (Physical) 
-  กระบวนการ (Process) 
( Kotler) 
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จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ/ลูกจา้งประจ า จ  านวน 90 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.5 และมีรายไดร้ะหว่าง 15,000 – 30,000 บาท จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7   

ตารางท่ี 1  จ านวน ร้อยละ และผลการเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ในเขตกทมและปริมณฑล 

พฤตกิรรมการใช้บริการสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัย 
n = 207 

F p-value 
จ านวน (ร้อยละ) 

แหล่งข้อมูลทีม่ผีลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือของธนาคาร    
 1) สอบถามจากคนรู้จกั 77 (37.2) 0.810 0.520  
 2) ส่ือ Social เช่น Facebook  IG  line  twitter 29 (14.0)    
 3) ส่ือประชาสัมพนัธ์ 50 (24.2)    
 4) โทรทศัน์ 9 (4.3)    
  5) พนกังานขาย/ฝ่ายขายโครงการบา้น 42 (20.3)       
ช่วงเวลาทีไ่ปใช้บริการธนาคาร      
 1) เวลา 8.30 -10.00 น. 27 (13.0) 0.278 0.892  
 2) เวลา 10.01 – 12.00 น. 55 (26.6)    
 3) เวลา12.01 – 13.00 น. 20 (9.7)    
 4) เวลา13.01 – 17.00 น. 51 (24.6)    
  5) เวลาหลงัเวลา 17.00 น. 54 (26.1)       
ช่วงวนัทีไ่ปใช้บริการธนาคาร      
 1) จนัทร์ – ศุกร์ 118 (57.0) 5.387 0.005 * 
 2) เสาร์ – อาทิตย ์ 82 (39.6)    
  3) วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 7 (3.4)       
ช่องทางใช้บริการทางธนาคาร      
 1) ศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ call   center        5 (2.4) 0.291 0.832  
 2) social Network เช่น Facebook ,line 19 (9.2)    
 3) สาขาหลกัของธนาคาร (เวลา 8.30-15.30) 124 (59.9)    
  4) สาขาในห้างสรรพสินคา้(เวลา 10.30-19.00) 59 (28.5)       
ใช้บริการของธนาคารเพ่ือวตัถุประสงค์      
 1) เพ่ือซ้ือท่ีอยูอ่าศยั                   158 (76.3) 1.268 0.284  
 2) เพ่ือรีไฟแนนซ์จากธนาคารอ่ืน 13 (6.3)    
  3) เพ่ือเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย/กูเ้พ่ิม  36 (17.4)       
* มีนยัส าคญัทางสถิติ p-value<0.05      
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จากตารางท่ี 1 พบว่าการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล พบว่าเม่ือพิจารณาผลการเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตกทมและปริมณฑล ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One – Way 
ANOVA) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p-value<0.05) จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล ไม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ แหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือของธนาคาร (p-value = 
0.520) ช่วงเวลาท่ีไปใชบ้ริการธนาคาร (p-value = 0.892) ช่องทางใชบ้ริการทางธนาคาร (p-value = 0.832) และใช้
บริการของธนาคารเพ่ือวตัถุประสงค ์(p-value = 0.284) ในขณะท่ีพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ของช่วงวนัท่ีไปใชบ้ริการธนาคาร แตกต่างกนั โดยมีระดบันัยส าคญั (p-value = 0.005) อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05            

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
เขตกรุงเทพและปริมณฑล ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  พบว่า โดยภาพรวม ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตกรุงเทพและปริมณฑลของลูกคา้ อยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนในดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรผูใ้ห้บริการ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ
ให้บริการ อยูใ่นระดบัมาก  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตกรุงเทพ
และปริมณฑล โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  พบว่า โดยภาพรวม 
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ของลูกคา้ อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ทุกขอ้ของการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ของลูกคา้ อยูใ่นระดบั
มาก 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

Model (A) 
Coefficients 

p-value 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 
(Constant) 1.485 1.137 0.193   
1) ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 0.144 0.076 0.059 0.461 2.168 
2) ดา้นราคา 0.225 0.068 0.001* 0.368 2.716 
3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย -0.158 0.072 0.029* 0.336 2.976 
4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.118 0.070 0.096 0.308 3.251 
5) ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ 0.315 0.063 0.000* 0.334 2.995 
6) ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 0.321 0.076 0.000* 0.321 3.117 
7) ดา้นกระบวนการให้บริการ -0.041 0.085 0.633 0.220 4.554 
F-stat. 55.024 
Sig. (F-stat.) 0.000 
* มีนัยส าคญัทางสถิติ p-value<0.05, based on F-statistics for each coefficient 
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สรุปไดว้่า จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณดว้ยเทคนิคแบบ (Stepwise) พบว่า Model A มีตวัแปรท่ีมีผล
ต่อระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ  านวน 7 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ (p-value = 0.050) ปัจจยัดา้นราคา (p-value = 0.001) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (p-value 
= 0.029) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (p-value = 0.096) ปัจจยัดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการและปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ (p-value <0.001) และดา้นกระบวนการให้บริการ (p-value=0.633)  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p-value 
<0.05)เม่ือพิจารณาจากค่า Beta (B) ซ่ึงแสดงถึง อิทธิพลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั พบว่า ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ (B = 0.144) ปัจจยัดา้นราคา (B = 0.225) ปัจจยัดา้นบุคลากร
ผูใ้ห้บริการ (B = 0.315) และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (B = 0.321) มีความสัมพนัธ์เชิงบวก ในขณะท่ี ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (B = - 0.158) มีความสัมพนัธ์เชิงลบ กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value <0.05) ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า มีตวัแปร
อิสระอย่างน้อย 1 ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกับตวัแปรตามสถิติทดสอบ F มีค่าเท่ากบั โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 
0.000 แสดงว่ามีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัตวัแปรตาม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 
5. การอภปิรายผล 

1.  ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จากการศึกษาพบว่า ลกัษณะส่วนบุคคลของลูกคา้
ท่ีมาใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตกรุงเทพ
และปริมณฑล ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุระหว่าง 25 – 35 ปี มีสถานภาพสมรสแลว้ การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ/ลูกจา้งประจ า และส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหว่าง 15,000 – 30,000 บาท โดยท่ี
ลกัษณะส่วนบุคคลของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เขตกรุงเทพและปริมณฑล ไม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการขอสินเช่ือจากธนาคารอาคาร
สงเคราะห์หรือธนาคารพาณิชยอ่ื์นๆ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อารีย ์จนัทะศรี  (2556)  ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารพาณิชย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่า ลูกคา้ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ท างานเป็นขา้ราชการ/
พนักงานของรัฐ และมีรายไดเ้ฉล่ีย ระหว่าง 15,000 – 30,000 บาท และการศึกษาของคณาพจน์ ชยัรัตน์ (2553) ท่ีได้
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตน์ั่งส่วนบุคคลของธนาคารทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) ใน
เขตภาคใต ้ซ่ึงพบว่าลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 30-39 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
เป็นข้าราชการ/พนักงานของรัฐและเม่ือพิจารณาลูกค้าท่ีมาใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
จ  าแนกตามอาชีพ โดยพบว่า พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษทัเอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย มีการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ แตกต่างจากข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/
ลูกจ้างประจ า  สอดคล้องกบัการศึกษาของ อารีย ์จันทะศรี  (2556) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยักับธนาคารพาณิชย ์พบว่า พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน และ
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ แตกต่างจาก
ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ/ลูกจา้งประจ า 
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2.  ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยักับธนาคารสงเคราะห์ เขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล  

จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของลูกคา้ ส่วนใหญ่สอบถามจากคนรู้จกั 
ช่วงเวลาท่ีไปใชบ้ริการธนาคาร ส่วนใหญ่ เวลา 10.01 – 12.00 น. ช่วงวนัท่ีไปใชบ้ริการธนาคารมากท่ีสุด คือ จนัทร์ – 
ศุกร์ ช่องทางใชบ้ริการทางธนาคาร ส่วนใหญ่เลือกใช้ สาขาหลกัของธนาคาร (เวลา 8.30-15.30) ซ่ึงวตัถุประสงคท่ี์
เลือกใชบ้ริการของธนาคาร ส่วนใหญ่ เพ่ือซ้ือท่ีอยูอ่าศยั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของผกาพนัธ์ อรพินทเ์งิน (2555) ท่ี
ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวต่างชาติ พบว่า ส่ วนใหญ่ไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการใชบ้ริการนวดแผนไทยมาก่อน และรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของบริการนวดแผนไทยมาจากเอกสาร /
วารสารท่องเท่ียวแนะน า มีวตัถุประสงค์ในการนวดเพ่ือผ่อนคลาย   เม่ือพิจารณาผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง
พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ดว้ยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ของช่วงวนัท่ีไปใชบ้ริการธนาคาร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ี
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ลูกคา้มีพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ แตกต่างจากช่วงวนั 
จันทร์ – ศุกร์ ในขณะท่ีช่วงวนัเสาร์ – อาทิตย ์ลูกค้ามีพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ไม่แตกต่างจากช่วงวนั จนัทร์ – ศุกร์ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของคณาพจน์ ชยัรัตน์ (2553) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตน์ั่งส่วนบุคคลของธนาคารทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) ในเขตภาคใต ้
ซ่ึงพบว่าพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไดแ้ก่เหตุผลท่ีใชบ้ริการสินเช่ือ การทราบขอ้มูลการ
ขอรับสินเช่ือ ความถ่ีในการใชบ้ริการ ระยะเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการผ่อนช าระช่องทางในการช าระเงินค่างวด วงเงิน
สินเช่ือ ท่ีไดรั้บมีความสัมพนัธ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ ธนาคาร
ทิสโกจ้  ากดั (มหาชน) ในเขตภาคใตอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

3.  ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ของลูกคา้ จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
และบริการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ของลูกคา้ อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ในขณะท่ี ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ปัจจยัดา้น
บุคลากรผูใ้ห้บริการ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปัจจัยดา้นกระบวนการให้บริการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ของลูกคา้ อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
วรุตม ์ประไพพกัตร์ (2557) ท่ีศึกษาปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจ ซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองครัวในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ซ่ึงพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองครัวในดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ ดา้นการคน้หาขอ้มูล 
ดา้นการประเมินผล ทางเลือกดา้นการตดัสินใจซ้ือ และดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ อยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณา
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์กนัระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ดว้ยการ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์แบบ Spearman’s rank  correlation พบว่า ปัจจยัทางการตลาดทั้ง 7P’s มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ของลูกคา้ ทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์เชิงบวก 
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กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สอดคล้องกบัการศึกษาของ 
สมปอง ประดบัมุข (2560) ท่ีศึกษาปัจจยท่ีัมีผลต่อการตดัสินใจดา้นส่วนประสมการตลาดบริการ 7P’s ของผูใ้ชบ้ริการ
โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบว่า ด้านส่วนประสมการตลาด
บริการ 7P’s ของผูรั้บบริการโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของกลุ่ม
ผูรั้บบริการท่ีช าระดว้ยเงินสด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

4.  การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)   จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ปัจจยัดา้นราคา  ปัจจยัดา้น
บุคลากรผูใ้ห้บริการ และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  มีความสัมพนัธ์เชิงบวก ในขณะท่ี ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย  มีความสัมพนัธ์เชิงลบ กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value <0.05) และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อารีย ์จนัทะศรี  (2556) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารพาณิชย ์จากการพยากรณ์ระดบัการตดัสินใจ
เลือกธนาคารพาณิชย ์เพ่ือใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของลูกคา้ ดว้ยตวัแปรปัจจยัทางการตลาด 7P’s พบว่าตวัแปร
ปัจจยัทางการตลาดทั้งหมด 6 ตวัแปรท่ีสามารถน ามาพยากรณ์ระดบัการตดัสินใจเลือกของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะในยุคปัจจุบนัทุกอย่างลว้นเร่งรีบดงันั้นในการติดต่อกบัธนาคารผูรั้บบริการ
ตอ้งการความเร็ว ซ่ึงก็เป็นไปตามแนวคิดทางดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีกล่าวไวว้่า ธุรกิจบริการของลูกคา้
จะสัมผสักบักระบวนการให้บริการโดยตรงตั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการ ดงันั้นองค์ประกอบดา้นน้ีจึงมีความส าคญั
เป็นอยา่งมาก 
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวจิัยคร้ังนี ้
จากผลการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของ ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า ลูกคา้มีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  
จากผลการศึกษา ลักษณะส่วนบุคคลการใช้บริการสินเช่ือของลูกคา้ พบว่า เป็นกลุ่มท่ีมีอายุ 25-35 ปี มี

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพชา้ราชการ/พนกังานของรัฐ/ลูกจา้งประจ า และมีรายไดต่้อ
เดือน 15,000 – 30,000 บาท เป็นลูกคา้กลุ่มส่วนใหญ่ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคาร ดงันั้นผูบ้ริหารธนาคารควร
ก าหนดนโยบายกลยทุธ์การตลาด การเขา้ถึงลูกคา้ในกลุ่มน้ีให้มากท่ีสุด เพราะศกัยภาพในการตอ้งการสินเช่ือสูง เช่น
เงินงวดผอ่นช าระต ่า ระยะเวลาผอ่นยาว เกณฑก์ารให้วงเงินกูสู้ง และการจดัท าเป็นโครงการเงินกูส้วสัดิการระหว่าง
ธนาคารกบัหน่วยงานต่างๆเพ่ือมอบสิทธิพิเศษแก่พนกังาน ซ่ึงสามารถสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มน้ีได ้ 

จากผลการศึกษา พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 
พบว่า ช่วงวันท่ีไปใช้บริการ  ผูบ้ริหารควรเพ่ิมพนักงานในช่วงวันดังกล่าวเพ่ิมข้ึน หรือเพ่ิมจ านวนสาขาใน
ห้างสรรพสินคา้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการให้บริการคือเสาร์-อาทิตยท่ี์ประชาชนมกันิยมใชบ้ริการในห้างสรรพสินคา้ ก็เป็น
ส่ิงท่ีผูบ้ริหารอาจใชพิ้จารณาเพ่ิมจ านวนพนกังานธนาคารท่ีท างานในช่วงเวลาดงักล่าว 

จากผลการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 
พบว่า  
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 ดา้นราคา ธนาคารควรมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียให้จูงใจกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ และดา้นสินเช่ือธนาคาร
ควรเนน้ดอกเบ้ียต ่าเป็นเคร่ืองมือในการจูงใจควบคู่ไปกบัการพฒันาดา้นประเภทสินเช่ือเพ่ือให้ลูกคา้ตดัสินใจเลือกใช้
บริการ 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรให้ความส าคัญในการติดต่อทางโทรศพัท์เพ่ือบริการเบ้ืองต้นมีหลาย
ช่องทางในการติดต่อ มีสาขารองรับการบริการอยา่งทัว่ถึงและควรเพ่ิมช่องทางการช าระเงินกูใ้ห้มากข้ึน  
 ดา้นบุคลากร ควรให้ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากร มีการจดัอบรมพนกังานให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างาน ท าให้ลูกค้าเกิดความประทบัใจตลอดจนมีระบบประเมินผลลูกคา้อย่างใกล้ชิด เพ่ือการปล่อยสินเช่ือท่ีมี
คุณภาพและแกปั้ญหาให้ลูกคา้ไดอ้ย่างทนัท่วงที โดยเฉพาะพนักงานสินเช่ือเพ่ือกระตุน้ให้ตดัสินใจในการเลือกใช้
บริการ สร้างความประทบัใจและท าให้มีการบอกต่อท าให้มีลูกคา้มาใชบ้ริการเพ่ิมข้ึน  
         ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ธนาคารควรระบบความปลอดภยัท่ีน่าเช่ือถือ และจดัส่ิงต่างๆเพ่ือให้สะดวกกบั
ผูท่ี้มาใชบ้ริการมีท่ีนัง่รออยา่งเพียงพอ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิัยในอนาคต 
1.  ผูส้นใจเร่ืองพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือดา้นท่ีอยูอ่าศยั ควรศึกษากบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ เช่นธนาคาร

พาณิชย์ต่างๆ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับธนาคารอาคารสงเคราะห์เพ่ือพัฒนาการให้บริการ สร้างความมัน่คง 
ความกา้วหนา้ ความเช่ือถือและให้มีคุณภาพมากท่ีสุด 

2.  ควรศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม เช่นการสัมภาษณ์เชิง
ลึก การสนทนากลุ่ม เพ่ือให้ทราบแนวคิด มุมมองและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ  

 

กติตกิรรมประกาศ  
การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยักับธนาคาร

อาคารสงเราะห์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ดว้ยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ จากท่านอาจารย ์
ดร.รวิดา วิริยกิจจา ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาของขา้พเจา้ ท่านไดใ้ห้ความแนะน า ให้ค  าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์อย่าง
มาก ตลอดจนเสียสละเวลาตรวจตราและแกไ้ข ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของเน้ือหาเพ่ือเสริมสร้างการศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเองเร่ืองน้ีให้สมบูรณ์มากท่ีสุด ขา้พเจา้จึงขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณท่านผูบ้ริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์  ท่ีเมตตาให้การสนับสนุนการอนุมติั
ทุนการศึกษาในหลกัสูตร MBA GHB มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย เพ่ือมาศึกษาเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์  
ผูศึ้กษาหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการท่ี
จะน าไปใชใ้นการพฒันาปรับปรุงการให้บริการของธนาคารต่อไปในอนาคตได ้
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีก  าหนดความตอ้งการของลูกคา้ในการใชบ้ริการ

สินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยแบ่งตามระดบัวงเงินขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
แบบสอบถาม จ านวน 216 คน และสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก จ านวน 9 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ (t-test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตอ้งการของลูกคา้ในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ
ท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.43 มีอายรุะหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 55.09 
สถานภาพสมรส ร้อยละ 59.72 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพลูกจา้งหรือพนักงานธุรกิจเอกชน ร้อยละ 43.52 หากแบ่งตาม
ระดบัวงเงินขอสินเช่ือของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่มีระดบัวงเงินการขอสินเช่ือท่ี
อยู่อาศยัต ่ากว่า 2 ลา้นบาท รองลงมา คือ 2-5 ลา้นบาท และมากกว่า 5 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ    
การเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามระดบัวงเงินการขอสินเช่ือ ผลการทดสอบทาง
สถิติ พบว่า ลูกคา้ท่ีมีระดบัวงเงินการขอสินเช่ือต ่ากว่า 2 ลา้นบาทและระหว่าง 2 -5 ลา้นบาท จะให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นวงเงินท่ีไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือ ระยะเวลาและเงินงวดผ่อนช าระ อตัราดอกเบ้ียสินเช่ือ และการยกเวน้
ค่าธรรมเนียมต่างๆในการขอสินเช่ือ โดยความตอ้งการของผูบ้ริโภค (B = 1.462, p-value = 0.002*) และความสะดวกในการ
ซ้ือ (B = 1.727, p-value <0.001*) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ในขณะท่ีการส่ือสาร (B = -1.096, p-value = 0.029*) มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการเลือกใชบ้ริการ
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมีระดบัวงเงินการขอ
สินเช่ือมากกว่า 5 ล้านบาท ปัจจยัท่ีกลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียสินเช่ือ ระยะเวลา
และเงินงวดการผ่อนช าระ สามารถปิดบญัชีได้ก่อนก าหนด โดยไม่มี ค่าธรรมเนียมปรับกรณีปิดบญัชีก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ การไม่บงัคบัท าประกนัชีวิต (MRTA) และหากพิจารณาผลการทดสอบค่าทาง
สถิติ จะพบว่า ความสะดวกในการซ้ือ (B = 1.055, p-value = 0.031*) และการส่ือสาร (B = 1.447, p-value = 0.003*) 
มีความสัมพนัธ์เชิงบวก กบัการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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(p-value <0.05) ดงันั้นสรุปไดว้่าการเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ข้ึนอยู่กับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด 4C’s ลูกคา้ในแต่ละกลุ่มของธนาคารอาคารสงเคราะห์ยอ่มมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยู่
กบัปัจจยัพ้ืนฐานของแต่ละกลุ่มบุคคล ดงันั้นการท่ีธนาคารสามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้ออกมาไดช้ดัเจน และออกแบบผลิตภณัฑ์
สินเช่ือท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเข้าถึงลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่างดีเยี่ยม ย่อมส่งผลให้ลูกค้า
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารตนเองมากยิ่งข้ึน อนัจะน าไปสู่การเพ่ิมปริมาณยอดสินเช่ือปล่อยใหม่ให้แก่
ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
ค าส าคญั:  ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s, สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 

ABSTRACT 
This independent study aimed to study the factors that determined the needs of customers for choosing the 

housing loans of the Government Housing (GHB). The housing loans were divided by personal housing credit. 
Researchers collected data by using 216 samples with questionnaire. While 9 random samples were depth interviewed in order 
to analyze the data with descriptive statistics. Data was analyzed with independent t-test and one-way analysis of variance for 
finding out the association towards the needs of customers. The factors associated with the needs of customers for 
choosing the housing loans of GHB was evaluated using multiple linear regression analysis at significant level at 0.05. 

Results; Most of samples who answered study questionnaires about 63.43% were female. Slightly than half 
of sample (55.09%) were aged between 30 and 39 years and (59.72%) were married. While about half of sample 
were civil employees or officers about 43 . 51%.  When divided by personal housing credits, the results found that 
factors of demographic had personal housing credits less than 2 million baht, 2-5 million baht and more than 5 million 
baht, respectively. If considering the factors affected the selection of housing loans of GHB divided by the credit limit, the 
statistical test found that customers with a credit limit less than 2 million baht and between 2 and 5 million baht would 
focus on the credit limit which has been approved, installment payment periods of loan interest rate and waives of 
various fees for applying for a loan. For the needs of consumers (B = 1 . 462 , p-value = 0 . 002  * )  and the ease of 
purchase (B = 1.727, p-value <0.001 *) was positively correlated with the selection of credit services for addressing 
housing of GHB. While the communication factor (B = -1.096, p-value = 0.029 *) had a negative relationship with 
the selection of housing loans for the GHB with statistically significant level less than 0.05. For customers with a credit limit 
more than 5  million baht, the most important factors for this customer group were the loan interest rates, the installment 
payment period or the performance of ending up the account before the deadline without lated fees, the competence 
of closing the loan approval period and Non-compulsory life insurance (MRTA) etc. Moreover considering the results 
of statistical values would find that the ease of purchase (B = 1.055 , p-value = 0.031 *)  and communication (B = 
1 . 447 , p-value = 0 . 003  * )  has a positive relationship with the selection of housing loans of GHB with statistical 
significance value less than 0.05. In conclusion, the selection of housing loans of GHB will depends on the mix factors 
of marketing 4C’s. Each Customer group of GHB will have different needs and will depends on the fundamental factors of 
people Therefore, the bank can clearly divide the customer groups and design the credit products that are able to be the needs 
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of customers and to reach customers in every groups perfectly For these reasons, they leads to increase more customers 
choosing to use housing loans. They will can lead to increasing in the amount of new credit released to the GHB. 
Keywords:  Marketing 4C’s, Housing service, Government housing bank 
 
1. บทน า 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไดก่้อตั้งเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2496 ตาม “พระราชบญัญติัธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ พ.ศ. 2496” โดยก าหนดเป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกดักระทรวงการคลงั 
เจตนารมณ์ส าคญัในการจดัตั้ง “เพ่ือช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชนไดมี้ท่ีอยูอ่าศยัตามควรแก่อตัภาพ” ในปัจจุบนั 
การด าเนินธุรกิจของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายท่ีหลากหลาย ทั้งปัจจยัภายในและภายนอกท่ี
มีผลกระทบหลักต่อกิจการในด้านต่างๆ ส่งผลให้สถาบนัการเงินต่างๆ รวมถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์ย ังมี          
ความกังวลต่อหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซ่ึงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ ธนาคารส่วนใหญ่จึงยงัต้อง
ระมดัระวงัการปล่อยสินเช่ือให้รอบคอบมากข้ึน นอกจากน้ีภาคการเงิน การธนาคารและภาคอสังหาริมทรัพย ์ยงัตอ้ง
ปรับตวัให้ทนักบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและเทรนด์ของสังคมท่ีให้ความส าคญักบัเร่ืองการใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม
มากข้ึน ซ่ึงเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology : FinTech) มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างกา้วกระโดด ส่งผล
กระทบต่อโครงสร้างของระบบสถาบนัการเงินไทย ท าให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆ และมี         
ความเส่ียงท่ีธุรกิจจะไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมาก หากไม่สามารถปรับตวัไดท้นั เช่นเดียวกบับริษทัอสังหาริมทรัพย์
โดยเฉพาะรายใหญ่มีการน าเทคโนโลยีและนวตักรรมต่างๆ มาปรับใชใ้นการด าเนินธุรกิจและการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ลูกคา้ดว้ย ตามรายงานประจ าปีธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 2560  
 
ตารางท่ี 1 ผลการด าเนินงานยอดสินเช่ือปล่อยใหม่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจ าปี 2558 – 2560 

ปี ยอดสินเช่ือปล่อยใหม่ (ล้านบาท) อตัราการเตบิโต (เทยีบจากปีก่อนหน้า) 
2558 157,447 9.37% 
2559 168,136 6.36% 
2560 196,817 14.57% 
 
นอกจากน้ี จากผลการด าเนินงานท่ีดีเยี่ยมในปี 2560 ยงัส่งผลให้ธนาคารฯ มีสินเช่ือคงคา้ง 1 ลา้นลา้นบาท

ตามเป้าหมายขององค์กรท่ีก าหนดข้ึน และนับเป็นคร้ังแรกท่ีธนาคารฯ มีสินเช่ือคงค้างเกินกว่า 1 ล้านล้านบาท       
หากพิจารณายอดสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัปล่อยใหม่ปี 2560 โดยแบ่งตามระดบัวงเงินขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั จะพบว่า ระดบั
วงเงินขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีต ่ากว่า 2 ลา้นบาท จะมีสัดส่วนของยอดสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัปล่อยใหม่สูงถึงร้อยละ 56.63 
คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 113,659,955,000 บาท ตามล าดบัดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ปริมาณสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัปล่อยใหม่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ปี 2560 
ระดับวงเงินการขอสินเช่ือ ปริมาณสินเช่ือปล่อยใหม่ (บาท) สัดส่วน 

<= 2 ลา้น 113,659,955,000 56.63% 
> 2 <= 3 ลา้น 51,751,405,000 25.78% 
> 3 <= 5 ลา้น 28,571,575,000 14.23% 
> 5 <= 10 ลา้น 6,188,316,000 3.08% 
> 10 ลา้น 547,568,000 0.27% 

 
ดงันั้นจึงเป็นท่ีมาของการศึกษาคร้ังน้ี โดยผูว้ิจยัมีแนวคิดท่ีจะอา้งอิงกลุ่มลูกคา้จากขอ้มูลสัดส่วนปริมาณ

สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัปล่อยใหม่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 2560 ท าให้สามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้ออกเป็น 5 กลุ่ม       
ตามระดับวงเงินขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั แต่จากข้อมูลดังกล่าว จะพบว่า กลุ่มลูกค้าล าดับท่ี 3 – 5 มีปริมาณสัดส่วน
ค่อนขา้งนอ้ยเม่ือเทียบกบักลุ่มท่ี 1 และ 2 ดงันั้นเพ่ือให้การศึกษาบรรลุผลมากข้ึน ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการแบ่งกลุ่มลูกคา้ใหม่ 
ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามระดบัวงเงินขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ดงัน้ี  

1) วงเงินต ่ากว่า 2 ลา้นบาท      2) วงเงินระหว่าง 2 – 5 ลา้นบาท  3) วงเงินมากกว่า 5 ลา้นบาท  
การวิจยัคร้ังน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือศึกษาถึงความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม ทั้ง 3 กลุ่มในการเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ และใชเ้ป็นแนวทางในการออกผลิตภณัฑสิ์นเช่ือท่ีสามารถตอบโจทย์
กลุ่มลูกคา้แต่ละกลุ่มไดม้ากยิง่ข้ึน อนัจะน าไปสู่การเพ่ิมปริมาณสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัปล่อยใหม่และเป็นการเพ่ิมส่วนแบ่ง
การตลาดสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์อีกทางหน่ึงดว้ย 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีก  าหนดความตอ้งการของลูกค้าในการเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักับธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ โดยแบ่งตามระดบัวงเงินขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ กบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ของลูกคา้ในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์โดย
แบ่งตามระดบัวงเงินขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
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3. กรอบแนวคดิ 
 

 
 
4. ทฤษฎ ีแนวคดิ และผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

4.1 แนวความคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัส่วนประสมทางการตลาด 4C’s 
Lauterborn (1990) (แปลโดย บุริม โอทกานนท ์(2012)) ไดใ้ห้ความหมายของ 4C’s ดงัน้ี 
1. ความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Consumer Wants and Needs) ในปัจจุบนัผูผ้ลิตควรพิจารณาว่าแทนท่ีจะผลิต

อะไรก็ไดท่ี้ขายได ้แต่ตอ้งผลิตอะไรท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนาของผูบ้ริโภค 
2. ตน้ทุนของผูบ้ริโภค (Consumer’s Cost to Satisfy) แนวคิดการตั้งราคาตอ้งเปล่ียนไปเป็นการตั้งราคา โดย

การพิจารณาถึงตน้ทุนของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสินคา้ ดงันั้นการตั้งราคาตอ้งค านวณถึงค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งจ่ายออกไปก่อนท่ีจะไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทาง ค่าเสียเวลา เป็นตน้ 

3. ความสะดวกในการซ้ือ (Convenience to Buy) ช่องทางการจัดจ าหน่ายสมยัใหม่นั้ น ต้องคิดว่าจะเพ่ิม      
ความสะดวกในการซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งไร เพราะในตอนน้ีผูบ้ริโภคจะเป็นผูต้ดัสินใจว่าจะซ้ือ  
ท่ีไหน ซ้ือจ านวนเท่าไร และซ้ือเวลาใด มากกว่าการซ้ือตามช่องทางท่ีถูกก าหนดข้ึนจากผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่าย 

4. การส่ือสาร (Communication) วิธีการส่ือสารนั้นแทนท่ีจะใชส่ื้อ เพ่ือกระตุน้การตดัสินใจซ้ือแบบในอดีต 
ปัจจุบนัการส่ือสารตอ้งพิจารณาทั้งส่ือและสารใดท่ีผูบ้ริโภคจะรับฟัง การตลาดวนัน้ีไม่ใช่ว่าผูบ้ริโภคจะยอมฟังในส่ิง
ท่ีตอ้งการจะพูดดงัเช่นเดิม แต่ปัจจุบนัผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะฟังและไม่ฟัง เลือกท่ีจะเช่ือและไม่เช่ือ  

 
4.2 แนวความคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 
ธงชยั สันติวงษ ์(2540) กล่าวว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภค คือ พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกในการแสวงหา

ส าหรับการซ้ือ การใช ้การประเมินและการจบัจ่ายใชส้อย ซ่ึงสินคา้และบริการท่ีเขาคาดหวงัว่าจะท าให้ความตอ้งการ
ของเขาไดรั้บความพอใจ 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การค้นหาและวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้อง
ผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541) การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นส่ิงจ าเป็น เน่ืองจากพฤติกรรมของ

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ             2. อาย ุ        3. สถานภาพ  
4. อาชีพ             5. ระดบัวงเงินการขอสินเช่ือ 

ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s 
1. ความตอ้งการของผูบ้ริโภค          
2. ตน้ทุนของผูบ้ริโภค  
3. ความสะดวกในการซ้ือ            
4. การส่ือสาร  

ความตอ้งการของลูกคา้ในการใชบ้ริการ
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
โดยแบ่งตามระดบัวงเงินการขอสินเช่ือ 

1. วงเงินต ่ากวา่ 2 ลา้นบาท  
2. วงเงินระหวา่ง 2 - 3 ลา้นบาท  
3. วงเงินมากกว่า 5 ลา้นบาท 
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ผูบ้ริโภคจะมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด  รวมทั้งเป้าหมายของการตลาดในปัจจุบนัคือ การเขา้ถึงและ    
การสร้างความพึงพอใจให้เกิดข้ึนกบัลูกคา้  

 
4.3 แนวความคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการเลือกใช้บริการ 
รัตนากร สิทธิทรัพยโ์ภคิน (2555) ให้ความหมายไวว้่า เป็นกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภค ซ่ึง

โดยปกติแลว้สามารถรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหาแลว้คน้หาขอ้มูลเพ่ือประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซ้ือ 
McGrew & Wilson (1982 อา้งใน ศิริเพญ็ เยีย่มจรรยา, 2555) กระบวนการตดัสินใจใชซ้ื้อหรือใชบ้ริการเป็น

ส่วนหน่ึงของพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
กระบวนการตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการ ประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอน อนัไดแ้ก่ 
1. การรับรู้ความตอ้งการ (ปัญหา) (Need Recognition) คือ การท่ีผูบ้ริโภคตระหนักถึงปัญหาหรือ การถูก

กระตุน้ให้เกิดความตอ้งการ  
2. การคน้หาขอ้มูล (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภคมีความตอ้งการแลว้ก็จะมีการแสวงหาขอ้มูลท่ีส าคัญ

เก่ียวกบัประเภทท่ีตนอยากได ้ราคาสินคา้และบริการ สถานท่ีจดัจ าหน่าย พร้อมขอ้เสนอพิเศษต่างๆ  
3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลข่าวสารก็จะน ามาใชเ้ป็น

ประโยชน์ในการประเมินทางเลือก โดยจะก าหนดความตอ้งการของตนเองข้ึนแลว้พิจารณาลกัษณะของผลิตภณัฑ์
น ามาเปรียบเทียบกนัแลว้จะเลือกสินคา้หรือบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของตวัเองมากท่ีสุด 

4. การตดัสินใจซ้ือ (Decision- Making of Purchase) การท่ีผูบ้ริโภคจ่ายเงินเพ่ือแลกกบัสินคา้ 

5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) หลงัจากท่ีลูกคา้ไดท้  าการตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือ
บริการไปแลว้นั้น นักการตลาดจะตอ้งท าการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงความพึงพอใจนั้นเกิดข้ึน
จากการท่ีลูกคา้ท าการเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงกบัส่ิงท่ีคาดหวงั  

 
4.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
ศักดิพัฒน์ วงศ์ไกรศรี (2556) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  4C’s ท่ีส่งผลต่อความตั้ งใจใน      

การใชบ้ริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาดแบบ 4C’s ท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการสนามฟุตบอลหญา้เทียมของผูใ้ชบ้ริการในเขต
กรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่ มีความคิดเห็น ในระดบัเห็นดว้ยมากกบัส่วน
ประสมทางการตลาด 4C’s Marketing (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ตน้ทุน
ของผูบ้ริโภค (Consumer’s Cost to Satisfy) (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17)  

ชญาภา บุญมีพิพิธ (2556) ไดศึ้กษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเคหะของผูใ้ช้บริการธนาคารออมสินเขตบางแค  การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา
พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของลูกคา้ธนาคารออมสิน  2) ศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของผูใ้ช้บริการธนาคารออมสินเขตบางแค  3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะธนาคารออมสินเขต
บางแค ผลการวิจยั สรุปไดว้่า 1) พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของลูกคา้ พบว่า ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ใน
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การขอสินเช่ือเคหะเพ่ือซ้ือท่ีดินและอาคารหรือห้องชุด ลูกคา้ไดรั้บอนุมติัวงเงินกูต้ามท่ีขอกู ้จ านวนวงเงินกูท่ี้ไดรั้บ
คือ 1,000,001-2,000,000 บาท เหตุผลในท่ีใชบ้ริการสินเช่ือกบัธนาคาร คือ อตัราดอกเบ้ียต ่า ลูกคา้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
ดว้ยการติดต่อขอใชบ้ริการดว้ยตวัเอง เลือกระยะเวลาผอ่นช าระเงินกู ้21-25 ปี 2) โดยภาพรวมลูกคา้ให้ความส าคญักบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.24 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
คือ ดา้นบุคลากร (4.44) 3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกบัพฤติกรรมการใช้
บริการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

พนา เพชรกาฬ (2558) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคาร
ออมสิน สาขาเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง มีวตัถุประสงค ์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคาร
ออมสิน สาขาเขา-ชยัสน จงัหวดัพทัลุง 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบั
ธนาคารออมสิน สาขาเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง 3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารออมสิน สาขาเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง จ าแนกตามพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 4) เพ่ือ
ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารออมสิน  สาขาเขาชยัสน 
จังหวดัพทัลุง สรุปผลการศึกษา 1) ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบั
ธนาคารออมสิน สาขาเขาชยัสน ในภาพรวม พบว่า มีการตดัสินใจอยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 และ   
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นพนักงานบริการ มีค่าเฉล่ีย 4.74 2) ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารออมสิน สาขาเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง จ าแนกตามพฤติกรรมการใชบ้ริการ
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั พบว่า ส่ือท่ีให้ขอ้มูลข่าวสารสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยักบัธนาคารออมสิน สาขาเขาชยัสน 3) ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ี
อยูอ่าศยักบัธนาคารออมสิน สาขาเขาชยัสน จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดต่้อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารออมสิน 
สาขาเขาชยัสน 

 
5. การด าเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
งานวิจัยน้ีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และ         

การสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก (In-depth interview) กับลูกค้าสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์  ประชากรท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี คือ  ลูกค้าท่ีเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เท่ากับ 593 ,589 ราย ซ่ึงผูว้ิจัยมีขั้นตอนเลือกกลุ่มตัวอย่างการสุ่มแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถาม และการเก็บแบบสอบถามผ่าน Google Forms ผ่านช่องทาง 
social media เช่น Line application, Facebook กับลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ  านวน 384 คน อ้างอิงจาก
ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ท่ีค่าความคลาดเคล่ือน (Margin of error )ในระดับ ± 5 และระดบั
ความเช่ือมัน่ (Confidence Level ) เท่ากบั 95% โดยเก็บแบบสอบถามในช่วงเดือนมีนาคม 2562 – เดือนเมษายน 2562  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
ในการศึกษาวิจยัน้ีไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการท าวิจยั และเพ่ือให้เคร่ืองมือท่ีใชมี้ความเท่ียงตรง 

(validity) และความน่าเช่ือถือ จึงไดท้  าการทดสอบเคร่ืองมือดงัน้ี 
1. การทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ผูว้ิจัยน าแบบสอบถามไปให้ผูเ้ ช่ียวชาญและ

ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือขอค าปรึกษา พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและ
ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้

2. การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยแบบสอบถามท่ีไดท้  าการปรับปรุงแกไ้ข พฒันาเคร่ืองมือให้
ครบถว้นตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั และน าแบบสอบถามไปท าการทดลองใช ้(Try  out) กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคาร 
จ านวน 30 คน จากนั้ นน าแบบสอบถามมาหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’ coefficient alpha) น ามาวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยรวมท่ีได้คือ 0.806 แสดงว่า
แบบสอบถามท่ีใชใ้นการทดสอบมีความน่าเช่ือถือ (Nunnally, 1978) จากนั้นจึงน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 

การวเิคราะห์ข้อมูล  
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชเ้พ่ือบรรยายเก่ียวกับ ขอ้มูลทัว่ไปของ

ผูต้อบแบบสอบถาม โดยอธิบายรูปแบบสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 
2.1 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ อาชีพ กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C’s โดยแบ่งตามวงเงินการขอสินเช่ือ ใชส้ถิติการทดสอบ t-test 
และ (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) 

2.2 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการส่งผลต่อกนัระหว่างตวัแปรอิสระหลาย
ตวัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C’s กบัการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั สถิติท่ีใชคื้อ การวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 

3. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ลูกคา้สินเช่ือของธนาคารฯ จ านวน   
9 คน มาถอดขอ้มูลโดยการน าค าตอบของผูถู้กสัมภาษณ์มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการจดักลุ่มขอ้มูล (coding) 
เพ่ือหาประเด็น (theme) หรือประเภท (category) เดียวกนั ส าหรับสร้างปัจจยัท่ีมีความเช่ือมโยงกนัและน าไปสู่       การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวอย่างท่ีได้รับการพฒันาและปรับปรุงมาจากการท าวิจัยในคร้ังน้ี ซ่ึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะ
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของลูกคา้ไดม้ากยิง่ข้ึน อนัจะน าไปสู่
การเพ่ิมปริมาณสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัปล่อยใหม่และส่วนแบ่งทางการตลาดสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัให้แก่ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในอนาคตต่อไป 
 

6. ผลการวจิัย 
ผลการศึกษาจากการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ แบ่งตามระดบัวงเงินขอสินเช่ือ จ านวน 216 คน พบว่า ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง 137 คน คิดเป็นร้อยละ 63.4 มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี จ  านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 55.1 มี
สถานภาพสมรส จ านวน 129 คน คิดเป็น ร้อยละ 59.72 ประกอบอาชีพลูกจา้งหรือพนักงานธุรกิจเอกชน จ านวน 94 
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คน คิดเป็นร้อยละ 43.6 และเม่ือแบ่งตามระดับวงเงินขอสินเช่ือของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับ
วงเงินการขอสินเช่ืออยูท่ี่ต  ่ากว่า 2 ลา้นบาท รองลงมา คือ ระหว่าง 2-5 ลา้นบาท และมากกว่า 5 ลา้นบาท ตามล าดบั  

โดยรวมผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ดา้น อยู่ในระดบั
มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 เม่ือพิจารณาโดยแบ่งตามระดบัวงเงินการขอสินเช่ือ พบว่า ระดบัวงเงินการขอสินเช่ือ
ต ่ากว่า 2 ลา้นบาท ให้ความส าคญักบัปัจจัยดา้นอนุมติัวงเงินสินเช่ือสูงกว่าธนาคารคู่ แข่งมากท่ีสุด จ านวน 75 คน      
คิดเป็นร้อยละ 34.7 ส าหรับกลุ่มระดบัวงเงินการขอสินเช่ือระหว่าง 2-5 ลา้นบาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นอนุมติั
วงเงินสินเช่ือสูงกว่าธนาคารคู่แข่งและการฟรีค่าธรรมเนียมจดจ านอง โดยมีจ านวนทั้งส้ิน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 
ในขณะท่ีระดบัวงเงินการขอสินเช่ือมากกว่า 5 ลา้นบาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นมีอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือต ่ากว่า
ธนาคารคู่แข่ง จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 

 ผลการทดสอบสมุมตฐิาน 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C’s โดยแบ่งตาม

ระดบัวงเงินขอสินเช่ือ 
ผลการศึกษาตามตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กับปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด 4C’s โดยแบ่งตามระดบัวงเงินขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงจะพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีส่งผลต่อความตอ้งการของลูกคา้ในการใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารฯ แบ่งตามระดบัวงเงินการขอ
สินเช่ือ ส าหรับกลุ่มวงเงินระหว่าง 2 - 5 ลา้นบาท และมากกว่า 5 ลา้นบาท ทั้ง 4 ดา้นของเพศ อายุ สถานภาพและ
อาชีพไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P-value < 0.05  

ในขณะท่ีระดบัวงเงินการขอสินเช่ือท่ีต ่ากว่า 2 ลา้นบาท จะพบว่า ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ความสะดวก
ในการซ้ือ และการส่ือสารของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ P-value < 0.05 
กล่าวคือ เพศหญิง มีความตอ้งการใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์สูงกว่าเพศชาย และ
เม่ือจ าแนกตามอาชีพ พบว่า ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ความสะดวกในการซ้ือ และการส่ือสารของอาชีพมีความ
แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P-value < 0.05 กล่าวคือ ผูท่ี้มาใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารฯ จ าแนกตาม
อาชีพมีความตอ้งการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารฯ อย่างน้อย 1 กลุ่มแตกต่างกนั แต่ในดา้นอายุและ
สถานภาพไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P-value < 0.05 
  เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่ ดว้ยวิธี Fisher’s LSD ของความตอ้งการของลูกคา้ในการใชบ้ริการสินเช่ือ
เพ่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารฯ ท่ีมีวงเงินการขอสินเช่ือท่ีต ่ากว่า 2 ล้านบาท จ าแนกตามอาชีพ พบว่า พนักงานของ
รัฐวิสาหกิจ มีความตอ้งการของลูกคา้ในการใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั (p-value = 0.028) ความสะดวกในการซ้ือ 
(p-value = 0.002) และการส่ือสาร (p-value = 0.004) แตกต่างจากขา้ราชการ/พนักงานของรัฐ ลูกจา้งหรือพนักงาน
ธุรกิจเอกชน และอาชีพอิสระหรือประกอบธุรกิจส่วนตวั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และพบว่าท่ีอาชีพอิสระหรือ
ประกอบธุรกิจส่วนตวั มีความตอ้งการของลูกคา้ในการใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั (p-value = 0.028) แตกต่างจาก
ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ ลูกจา้งหรือพนกังานธุรกิจเอกชน และพนกังานของรัฐวิสาหกิจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
p-value < 0.05 
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ตารางท่ี 3 การทดสอบความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C’s จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับวงเงินของการขอสินเช่ือ (บาท) 

ต า่กว่า 2 ล้าน 2 - 5 ล้าน มากกว่า 5 ล้าน 

t p-value t p-value t p-value 

เพศ        
1) ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ชาย/หญิง 2.027 0.045* 0.812 0.420 1.712 0.096 
2) ตน้ทุนของผูบ้ริโภค ชาย/หญิง 0.822 0.413 0.176 0.861 1.273 0.212 
3) ความสะดวกในการซ้ือ ชาย/หญิง 2.193 0.030* 0.083 0.934 0.647 0.522 
4) การส่ือสาร ชาย/หญิง 2.925 0.004* 0.658 0.513 0.700 0.489 
อายุ        
1) ความตอ้งการผูบ้ริโภค ระหว่างกลุ่ม 1.000 0.396 1.199 0.322 1.747 0.178 
2) ตน้ทุนของผูบ้ริโภค  ระหว่างกลุ่ม 0.053 0.984 1.401 0.246 2.264 0.101 
3) ความสะดวกในการซ้ือ  ระหว่างกลุ่ม 1.960 0.124 0.428 0.788 1.396 0.263 
4) การส่ือสาร ระหว่างกลุ่ม 1.287 0.282 0.993 0.419 2.236 0.104 
สถานภาพ        
1) ความตอ้งการผูบ้ริโภค ระหว่างกลุ่ม 0.035 0.966 0.465 0.630 0.500 0.611 
2) ตน้ทุนของผูบ้ริโภค  ระหว่างกลุ่ม 0.617 0.541 0.566 0.571 1.328 0.279 
3) ความสะดวกในการซ้ือ  ระหว่างกลุ่ม 0.342 0.711 0.314 0.731 0.184 0.833 
4) การส่ือสาร ระหว่างกลุ่ม 0.286 0.752 0.048 0.953 0.038 0.963 
อาชีพ        
1) ความตอ้งการผูบ้ริโภค ระหว่างกลุ่ม 2.794 0.043* 0.339 0.797 2.477 0.080 
2) ตน้ทุนของผูบ้ริโภค  ระหว่างกลุ่ม 0.803 0.495 0.601 0.617 2.203 0.108 
3) ความสะดวกในการซ้ือ  ระหว่างกลุ่ม 3.478 0.018* 1.028 0.387 0.856 0.474 
4) การส่ือสาร ระหว่างกลุ่ม 2.871 0.039* 0.561 0.643 0.941 0.433 
* มีนยัส าคญัทางสถิติ p-value<0.05 

 

 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบ่ง

ตามระดบัวงเงินการขอสินเช่ือ 
การวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารฯ ทั้ง 4 ดา้น 
พบว่า สามารถพยากรณ์การเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารฯ ของลูกคา้ ทั้ง 3 ระดบัวงเงินการขอ
สินเช่ือ ให้ค่าความแม่นย  า 65% 49% และ 73% ตามล าดบั กล่าวโดยสรุป คือ Model1 สามารถอธิบายการเลือกใช้
บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารฯ ไดร้้อยละ 65 ส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมีวงเงินการขอสินเช่ือท่ีต ่ากว่า 2 บาท 
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และสามารถอธิบายการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารฯ ของลูกคา้ ไดร้้อยละ 49 ส าหรับกลุ่มลูกคา้
ท่ีมีวงเงินการขอสินเช่ือ 2-5 ลา้นบาท และสามารถอธิบายการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารฯ ของ
ลูกคา้ ไดร้้อยละ 73 ส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมีวงเงินการขอสินเช่ือมากกว่า 5 ลา้นบาท  
 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์รูปแบบของสมการพยากรณ์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ
เพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ าแนกตามระดบัวงเงินของการขอสินเช่ือ 

ระดับวงเงินของการขอสินเช่ือ (บาท)  

Predictors Model 

ต า่กว่า 2 ล้าน 2 - 5 ล้าน มากกว่า 5 ล้าน 

Model a and b Model a and c Model a and c 

R Square Adjusted R2 R Square Adjusted R2 R Square Adjusted R2 
a 0.665 0.653 0.528 0.494 0.766 0.734 
b 0.660 0.651 0.527 0.502 0.765 0.742 

Durbin-Watson 1.978 1.778 1.938 
a. Predictors: (Constant), X1, X2, X3, X4     
b. Predictors: (Constant), X1, X2, X4     

โดย:  (X1) ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 (X2) ตน้ทุนของผูบ้ริโภค 
 (X3) ความสะดวกในการซ้ือ 
 (X4) การส่ือสาร 
 

Model1: (the best model) 
ผลการศึกษาตามตารางท่ี 5 แสดงให้เห็นว่า การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณดว้ยเทคนิคแบบ (Stepwise) 

พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารฯ มี
รายละเอียดดงัน้ี 
  ลูกค้าทีม่วีงเงินการขอสินเช่ือทีต่ า่กว่า 2 ล้านบาท พบว่า ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค (B = 1.266, p-value 
<0.001*) และตน้ทุนของผูบ้ริโภค (B = 0.770, p-value <0.001*) มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั
ของธนาคารฯ โดยมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารฯ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p-value <0.05)  

 ลูกค้าที่มีวงเงินการขอสินเช่ือ 2-5 ล้านบาท พบว่า ความต้องการของผูบ้ริโภค (B = 1.462, p-value = 
0.002*) และความสะดวกในการซ้ือ (B = 1.727, p-value <0.001*) มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่
อาศยัของธนาคารฯ โดยมีความสัมพนัธ์เชิงบวก กบัการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารฯ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ (p-value <0.05) ในขณะท่ีการส่ือสาร (B = -1.096, p-value = 0.029*) มีความสัมพนัธ์เชิงลบกับ 
การเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารฯ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value <0.05) 
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 ลูกค้าที่มีวงเงินการขอสินเช่ือมากกว่า 5 ล้านบาท พบว่า ความสะดวกในการซ้ือ (B = 1.055, p-value = 
0.031) และการส่ือสาร (B = 1.447, p-value = 0.003) มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคาร
ฯ โดยมีความสัมพนัธ์เชิงบวก กบัการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารฯ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-
value <0.05) 

 
ตารางท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ าแนกตามระดบัวงเงินของการขอสินเช่ือ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับวงเงินของการขอสินเช่ือ (บาท)  

ต า่กว่า 2 ล้าน 2 - 3 ล้าน มากกว่า 3 ล้าน  

B p-value B p-value B p-value 
(Constant) 5.672 0.149 20.724 0.003 -0.411 0.955 
1 ) ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 1.266 0.001* 1.462 0.002* 0.784 0.106 
2 ) ตน้ทุนของผูบ้ริโภค 0.770 0.001* -0.066 0.809 -0.130 0.725 
3 ) ความสะดวกในการซ้ือ 0.275 0.170 1.727 0.000* 1.055 0.031* 
4 ) การส่ือสาร 0.433 0.072 -1.096 0.029* 1.447 0.003* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติ p-value<0.05 

 

ผลการวเิคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
การสัมภาษณ์เชิงลึกถามความคิดเห็นในเร่ืองของความตอ้งการของลูกคา้ในการใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่

อาศยักบัธนาคารฯ โดยแบ่งตามระดบัวงเงินการขอสินเช่ือในกลุ่มตวัอย่าง 9 คน เม่ือน ามาวิเคราะห์สาเหตุและผล 
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีใช้เปรียบเทียบในการเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่ อาศยั     
หากวิเคราะห์โดยแบ่งตามระดบัวงเงินการขอสินเช่ือ พบว่า ระดบัวงเงินต ่ากว่า 2 ลา้นบาท ให้ความส าคญักบัปัจจยั
ดา้นวงเงินท่ีไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือมากท่ีสุด เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายไม่มีส่วนต่างจ่ายสมทบในกรณีท่ีไดรั้บ          การ
อนุมติัต ่ากว่าราคาซ้ือขายตามสัญญาจะซ้ือจะขาย ในขณะท่ีระดับวงเงินระหว่าง 2-5 ล้านบาท และระดับวงเงิน
มากกว่า 5 ลา้นบาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือมากท่ีสุด เพราะกลุ่มเป้าหมายมองว่า อตัรา
ดอกเบ้ียเป็นภาระและตน้ทุนของตนเองในการท่ีจะตอ้งจ่ายให้แก่ธนาคารท่ีปล่อยสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 
 

7. การอภปิรายผล 
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C’s โดยแบ่งตาม

ระดบัวงเงินขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความตอ้งการของลูกคา้ในการใช้
บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารฯ แบ่งตามวงเงินการขอสินเช่ือระหว่าง 2 - 5 ลา้น และมากกว่า 5 ลา้นบาท 
ทั้ง 4 ด้านของเพศ อายุ สถานภาพและอาชีพไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั P-value < 0.05 ใน
ขณะเดียวกนัความตอ้งการใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารฯ แบ่งตามวงเงินการขอสินเช่ือท่ีต ่ากว่า 2 ลา้น
บาท พบว่า ความตอ้งการของผูบ้ริโภคความสะดวกในการซ้ือ และการส่ือสารของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P-value < 0.05 เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่ ของความตอ้งการของลูกคา้ในการ
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ใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารฯ ท่ีมีวงเงินการขอสินเช่ือท่ีต ่ากว่า 2 ลา้นบาท จ าแนกตามอาชีพ พบว่า 
พนกังานของรัฐวิสาหกิจ มีความตอ้งการของลูกคา้ในการใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั ความสะดวกในการซ้ือ และ
การส่ือสาร แตกต่างจากขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ ลูกจา้งหรือพนกังานธุรกิจเอกชน และอาชีพอิสระหรือประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และพบว่าท่ีอาชีพอิสระหรือประกอบธุรกิจส่วนตวั มีความตอ้งการของลูกคา้
ในการใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั แตกต่างจากขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ ลูกจา้งหรือพนกังานธุรกิจเอกชน และ
พนกังานของรัฐวิสาหกิจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุภคัวี คามณี (2559) ท่ีศึกษา ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินเช่ืออเนกประสงค์ของข้าราชการและลูกจ้างประจ าจากธนาคารกรุงไทย จากัด 
(มหาชน) สาขาถนนนางล้ินจ่ี ซึงพบว่า ลูกคา้ท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ อายงุาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มี
ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการสินเช่ืออเนกประสงค์ของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนนางล้ินจ่ีไม่แตกต่างกนั  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารฯ 
พบว่า ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภคความสะดวกในการซ้ือ และการส่ือสาร มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเลือกใช้
บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของลูกคา้ธนาคารฯ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ี ตน้ทุนของผูบ้ริโภค 
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของลูกคา้ธนาคารฯ อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุรัสดา มีดว้ง (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเช่ือ ท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารออมสิน ส านกัราชด าเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่า ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 

8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษา ผูว้ิจยัสามารถน าเสนอขอ้เสนอแนะ โดยแบ่งตามระดบัวงเงินการขอสินเช่ือ จากการศึกษา

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ไดด้งัน้ี 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย 
1. ระดับวงเงินการขอสินเช่ือต า่กว่า 2 ล้านบาท พบว่า ปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามในระดบัวงเงินขอสินเช่ือ

ต ่ากว่า 2 ลา้นบาทให้ความส าคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ วงเงินอนุมติั การยกเวน้ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของธนาคาร การยกเวน้
ค่าธรรมเนียมจดจ านอง 1% ของวงเงิน การให้บริการท่ีดีของพนักงานและช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย ซ่ึงใน
มุมมองของผูว้ิจยัซ่ึงปฏิบติังานทางดา้นสินเช่ือ พบว่า ปัจจยัดงักล่าวส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั
กับลูกค้าในกลุ่มน้ีอย่างแทจ้ริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจยัด้านวงเงินอนุมติัและการยกเวน้ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ
ธนาคาร เน่ืองจากท่ีระดบัวงเงินน้ี ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยและปานกลาง (ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้ส าคญัของ
ธนาคารฯ) ความพร้อมทางดา้นเงินส ารองท่ีใชส้ าหรับจ่ายส่วนต่าง กรณีท่ีวงเงินอนุมติัไม่เป็นไปตามท่ีขอสินเช่ือ  
อาจจะยงัไม่มากเหมือนระดบัวงเงินอ่ืนๆ ดังนั้ นการท่ีธนาคารให้วงเงินอนุมติัไดสู้งสุดหรือเท่ากับวงเงินท่ีลูกคา้
ประสงค์ขอสินเช่ือ ย่อมเป็นปัจจยัหลกัและเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าให้ไดรั้บการเลือกใชบ้ริการจากลูกคา้กลุ่มน้ี หาก
พิจารณาตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยแลว้ ปัจจยัดา้นวงเงินอนุมติัสินเช่ือ อาจจะไม่สามารถแกไ้ขหรือ
เปล่ียนแปลงได ้เน่ืองจากธนาคารฯ ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่ิงหน่ึงท่ีทาง
ธนาคารฯ สามารถปรับเปล่ียนได ้คือ การพิจารณาอตัราส่วนหน้ีสินต่อรายได ้(Debt service ratio หรือ DSR)  
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ดงันั้นผูว้ิจยัมองว่า ธนาคารฯ ควรเปล่ียนแปลงวิธีการค านวณ DSR ส าหรับกลุ่มลูกคา้รายย่อยทัว่ไป เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมโอกาสในการไดรั้บสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัรายใหม่เพ่ิมมากข้ึน รวมไปถึงการพิจารณารายไดอ่ื้นๆ บางประเภท
ท่ีลูกค้าไดรั้บเป็นประจ าทุกเดือน โดยสามารถน ามาค านวณรวมกบัเงินเดือน เพ่ือใช้พิจารณา DSR ในการอนุมติั
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัให้แก่ลูกคา้ เช่น รายไดจ้ากโบนสัประจ าปี, ค่าเบ้ียเล้ียงหรือค่าน ้ ามนัท่ีไดรั้บเป็นประจ าทุกเดือน 
เป็นต้น นอกจากน้ีผูว้ิจัยเล็งเห็นว่า ธนาคารฯ ควรจะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ บางประเภท อาทิเช่น 
ค่าธรรมเนียมการขอสินเช่ือ ค่าธรรมเนียมประเมินราคาประกนั รวมถึงค่าธรรมเนียมจดจ านอง 1% ของวงเงิน เพราะ
ค่าธรรมเนียมเหล่าน้ี ก็ถือว่าเป็นต้นทุนท่ีลูกค้าจะต้องส ารองจ่ายและเป็นการช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกคา้ 
รวมถึงลดโอกาสในการยกเลิกการขอสินเช่ือจากลูกคา้ เน่ืองจากไม่มีเงินส ารองไวส้ าหรับค่าธรรมเนียมต่างๆ  

2. ระดับวงเงินการขอสินเช่ือระหว่าง 2-5 ล้านบาท พบว่า ปัจจัยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญ       
มากท่ีสุด จะแตกต่างจากกลุ่มแรก โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัท่ีสุด คือ อตัราดอกเบ้ียและระยะเวลาในการผอ่นช าระ 
รวมถึงการให้บริการท่ีดีของพนักงาน แสดงให้เห็นว่าลูกคา้กลุ่มน้ีเล็งเห็นว่าอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงถือว่าตน้ทุนของลูกคา้
ในการผอ่นช าระสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคาร เป็นปัจจยัส าคญั ดงันั้นการพิจารณาเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่
อาศยัในแต่ละคร้ัง จะให้ความส าคญักบัอตัราดอกเบ้ีย รวมถึงการบริการท่ีดีของพนักงานและระยะเวลาในการผอ่น
ช าระเป็นส าคญั โดยจะเลือกใชบ้ริการสถาบนัการเงินท่ีสามารถตอบสนองปัจจยัดงักล่าวไดดี้ท่ีสุด เช่น ให้อตัรา
ดอกเบ้ียท่ีต ่าท่ีสุดในช่วง 3 ปีแรก หรือให้อตัราดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอายุสัญญา รวมถึงการให้บริการของพนักงานท่ี
สามารถออกรับเร่ืองยืน่ขอสินเช่ือนอกสถานท่ี หรือในวนัหยดุได ้เป็นตน้  

3. ระดับวงเงินการขอสินเช่ือมากกว่า 5 ล้านบาท  พบว่า ปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดับวงเงินน้ี ให้
ความส าคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย ระยะเวลาการผ่อนช าระและเงินงวดผ่อนช าระ สามารถปิดบญัชีไดก่้อน
ก าหนด โดยไม่มีค่าธรรมเนียมปรับ ระยะเวลาการอนุมติัสินเช่ือเร็วท่ีสุด การไม่บงัคบัท าประกนัชีวิตแบบ MRTA การ
ฟรีค่าธรรมเนียมจดจ านอง 1% ของวงเงินอนุมัติ การให้บริการท่ีดีของพนักงานและช่องทางการช าระเงินท่ี
หลากหลาย ลูกคา้ท่ีระดบัวงเงินมากกว่า 5 ลา้นบาท จะให้ความส าคญักบัวงเงินอนุมติัค่อนขา้งนอ้ยกว่าปัจจยัอ่ืนๆ เม่ือ
เปรียบเทียบกบัลูกคา้กลุ่มอ่ืน เน่ืองจากลูกคา้กลุ่มน้ีมีความพร้อมและศกัยภาพ รวมถึงมีเงินทุนส ารองส าหรับค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ รวมถึงการจ่ายช าระส่วนต่างค่าบา้นในกรณีท่ีวงเงินอนุมติั หรือวงเงินขอสินเช่ือต ่ากว่าราคาซ้ือขาย แต่ลูกคา้
กลุ่มน้ีจะไปให้ความส าคญักบัอตัราดอกเบ้ียท่ีจะไดรั้บ ระยะเวลาในการอนุมติัสินเช่ือ ซ่ึงผูว้ิจยัเคยเจอกรณีท่ีลูกคา้แจง้
ว่า จะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการกบัสถาบนัการเงินท่ีอนุมติัสินเช่ือไวท่ีสุด รวมถึงสามารถปิดบญัชีไดก่้อนก าหนด โดย
ไม่มีค่าธรรมเนียมปรับกรณีปิดบญัชีก่อนก าหนด เน่ืองจากลูกคา้กลุ่มน้ีสามารถจ่ายช าระเงินงวดผ่อนกบัธนาคารได้
มากกว่าท่ีธนาคารก าหนด และมีความพร้อมท่ีปิดบญัชีสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัให้เร็วท่ีสุด เพ่ือลดการเสียอตัราดอกเบ้ีย
รายเดือนให้แก่ธนาคาร  

4. การสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก พบว่า ขอ้มูลและประเด็นปัญหาท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัอุปสรรคในการใชบ้ริการ
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารฯ คือ อตัราดอกเบ้ียของธนาคารไม่สามารถต่อรองไดเ้หมือนสถาบนัการเงินคู่แข่ง 
จากกรณีน้ีลูกคา้แจง้ว่าในการยื ่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู ่อาศยัแต่ละคร้ัง ลูกคา้จะยื ่นขอสินเชื่อทีละหลายสถาบนั
การเงิน และมาตดัสินใจอีกคร้ัง โดยพิจารณาจากปัจจยัส าคญัๆ เช่น อตัราดอกเบ้ีย หรือวงเงินอนุมติั ซ่ึงส่วนใหญ่
ลูกคา้จะไดรั้บวงเงินอนุมติัท่ีใกลเ้คียงกนัทุกสถาบนัการเงิน แต่อตัราดอกเบ้ียเป็นปัจจยัท่ีลูกคา้อาจจะใชต้ดัสินใจใน
การเลือกใชบ้ริการ ซ่ึงทุกสถาบนัการเงินต่างพยายามเสนออตัราดอกเบ้ียท่ีต ่าท่ีสุด เพ่ือจูงใจให้ลูกคา้เลือกใชบ้ริการ
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สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของสถาบนัการเงินของตนเอง แต่ในขณะท่ีธนาคารฯ ไม่สามารถต่อรองอตัราดอกเบ้ียพิเศษแบบ
น้ีได ้ท าให้เสียโอกาสในการไดรั้บลูกคา้รายใหม่ ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะว่า ควรให้สามารถเสนอขออตัราดอกเบ้ียพิเศษ
เฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพยไ์ด ้โดยให้อตัราดอกเบ้ียท่ีพิเศษกว่ากลุ่มลูกคา้กลุ่มอ่ืน ซ่ึงอาจจะมีการก าหนดเง่ือนไข
ต่างๆ เช่น เป็นโครงการขนาดใหญ่ มีจ  านวนยูนิตมากกว่า 200 ยูนิต เป็นตน้ โดยอาจจะแบ่งตามกลุ่มวงเงิน อาทิเช่น 
ระดบัวงเงินมากกว่า 5 ลา้นบาท สามารถขออตัราดอกเบ้ียพิเศษลดลงไดอี้ก 0.25% หรือการมีรายการส่งเสริมการขาย
พิเศษท่ีท าให้ลูกคา้มีความรู้สึกว่าได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น การยกเวน้ค่าธรรมเนียมจดจ านอง 1% ของวงเงิน 
ส าหรับลูกคา้ท่ีขอสินเช่ือและไดรั้บการอนุมติัวงเงินมากกว่า 2 ลา้นบาท เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาปัจจยัการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบักลุ่มตวัอยา่งอ่ืนนอกเหนือจากกลุ่มลูกคา้ท่ี

อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือขยายขอบเขตการศึกษา และเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์ และปรับปรุงผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน 

2. ควรมีการศึกษาเร่ืองคุณภาพและประเมินประสิทธิภาพในการให้บริการของพนกังาน เพ่ือการปฏิบติังาน
ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั รวมถึงเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูม้าใชบ้ริการ และควรศึกษาปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการ
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัระหว่างธนาคาร เพ่ือหาขอ้แตกต่างและประเมินกลยทุธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

3. ควรมีการแบ่งประเภทของกลุ่มลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกคา้
สวสัดิการท่ีหน่วยงานมี MOU และกลุ่มลูกคา้รายย่อยทัว่ไป รวมถึงอาชีพอิสระ เพ่ือศึกษาถึงความตอ้งการของลูกคา้
ให้เฉพาะเจาะจงมากยิง่ข้ึน ซ่ึงจะท าให้ธนาคารสามารถรู้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าแผงค้า 
ขายของผู้ค้าผักและผลไม้ในตลาดไท 

SERVICE MARKETING MIX FACTORS AND SERVICE QUALITY INFLUENCENG THE 
DECISION TO RENT THE TRADING AREA OF FRUIT AND VEGETABLE TRADERS IN 
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2 ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, pashatai.c@rsu.ac.th 

--------------------------------- 
 

บทคัดย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของผูค้า้

ผกัและผลไมใ้นตลาดไท (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าแผงคา้ขาย
ของผูค้า้ผกัและผลไมใ้นตลาดไทโดยเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากพ่อคา้แม่คา้ในตลาดไท  จ านวนทั้งหมด 400 
ชุด และ (3) เพื่อศึกษาปัจจยัคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของผูค้า้ผกัและผลไมใ้น
ตลาดไท โดยใชว้ิธีสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงเฉพาะผูเ้ช่าแผงคา้ขายของผูค้า้ผกัและผลไม ้การวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ t-
Test, One - way ANOVA F-Test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 247 คน (ร้อยละ 61.80) มีอายมุากกว่า 60 ปีข้ึน
ไป จ านวน 113 คน (ร้อยละ 28.20) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 80,000 บาทข้ึนไป จ านวน 116 คน (ร้อยละ 29.00) 
จ  าหน่ายสินคา้ประเภทผลไม ้จ านวน 277 คน (ร้อยละ 69.30)  และมีราคาเช่าแผงคา้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท 
จ านวน 125 คน (ร้อยละ 31.30) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัคุณภาพการให้บริการมีผลต่อการตดัสินใจ
เช่าแผงคา้ขายของผูค้า้ผกัและผลไมใ้นตลาดไทอยูใ่นระดบัมาก 
ค าส าคญั:  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด,คุณภาพการให้บริการ,การตดัสินใจเช่าพ้ืนท่ี 
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ABSTRACT 
The objectives of this research is (1)  to study the personal characteristics that affect the decision to rent 

commercial stalls of fruit and vegetable traders in Talaat Thai (2)  to study service marketing mix factors affecting 
rental decisions Trade stalls of fruit and vegetable traders in Talaad Thai by collecting data with questionnaires from 
traders in Talaad Thai. (3) To study the quality of service factors that affect the decision to rent commercial stalls of 
fruit and vegetable traders in Thai market. By using a random sampling method that is specific to the panelists of the 
fruit and vegetable traders Data analysis using descriptive statistics including frequency, percentage, mean, standard 
deviation and inferential statistical analysis including t-test, one-way ANOVA F-test and multiple regression analysis 

The results showed that 247 female respondents (61.80%) were age more than 60 years and 113 people 
(28.20%) had an average monthly income of more than 80,000 baht or 116 persons (percent 29.00)  Sales of fruit 
products in the amount of 277 people (69.30 percent) and the price of the trade panel per month 10,001 - 20,000 baht 
for 125 people (31.30 percent) .  Marketing mix factors and service quality factors have an effect on Decided to rent 
Retail trade of fruit and vegetable traders in the markets, at a high level 
Keywords:   SERVICE MARKETINGMIX, SERVICEQUALITY, DECISIONMAKING TO RENT THE 
COMMERCIAL AREA   
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1. บทน า 
ตลาดกลางสินคา้เกษตร คือ สถานท่ีนัดพบเพ่ือการซ้ือขายสินคา้เกษตรท่ีมีผูซ้ื้อและผูข้ายจ านวนมากเขา้มา

ท าการซ้ือขายโดยตรง ดว้ยวิธีการตกลงราคาหรือ ประมูลราคากนัอยา่งเปิดเผยภายใตร้าคาท่ีเป็นธรรมดว้ย การบริการ
และส่ิงอ านวยความสะดวก อาทิ คลงัเก็บรักษาสินคา้ อุปกรณ์ชัง่ตวงวดั และคดัเกรดสินคา้ท่ีไดม้าตรฐาน รวมถึง
บริการดา้นขอ้มูลข่าวสารทางการตลาด เพ่ือประกอบการซ้ือขาย นอกจากน้ีตลาดกลางสินคา้เกษตรจะมีส่วนส าคญั 
ในการส่งเสริมเกษตรไทยให้มีช่องทางในการซ้ือขายสินคา้เกษตรอย่างเป็นระบบ และลดปัญหาสินคา้ราคาตกต ่าใน
อนาคตได ้ซ่ึงในปัจจุบนัตลาดกลางสินคา้เกษตรของไทย มีหลายแห่งแต่ท่ีใหญ่และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในประเทศ 
มีปริมาณการซ้ือขายในแต่ละวนัคิดเป็นมูลค่าหลายร้อย ลา้นบาทก็คือ ตลาดกลางส่ีมุมเมือง (รังสิต) และตลาด
กลาง สินคา้เกษตรแห่งประเทศไทย หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ ตลาดไท  (รัฐศกัด์ิ พลสิงห์,น.ส.พ.กสิกร ปีท่ี 82 ฉบบัที่ 
3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2552        
 ตลาดไท มีท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์และการพฒันาท่ีเหมาะสม เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินธุรกิจ ดา้นการคา้ 
และกระจายสินค้าเกษตร รวมถึงการลงทุนด้านส่ิงอ านวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซ่ึงมี
มาตรฐานระดบัโลก สร้างความมัน่ใจในศกัยภาพของตลาดไท ในฐานะตลาดกลางคา้ส่งสินคา้เกษตรและผู ้
ให้บริการชั้นน าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา,2562)      

 ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ท าให้ตลาดไทมีผูค้า้สนใจที่จะเช่าแผงคา้ขายของภายในตลาดไทเป็นจ านวนมาก 
เน่ืองจากตลาดไทเป็นตลาดกลางการเกษตรที่มีผูซ้ื้อหมุนเวียนเขา้มาภายในตลาด เพื่อซ้ือของการเกษตร สร้าง
รายไดแ้ละก าไรให้กบัผูค้า้เป็นจ านวนมาก ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาการตดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของผูค้า้ผกัและผลไม้
ในตลาดไท โดยผูว้ิจยัศึกษาท าการศึกษาจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณภาพการให้บริการท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของผูค้า้ผกัและผลไมใ้นตลาดไท        

                                          
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของผูค้า้ผกัและผลไมใ้นตลาดไท 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของผูค้า้ผกัและ

ผลไมใ้นตลาดไท 
3. เพ่ือศึกษาปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของผูค้า้ผกัและผลไมใ้นตลาดไท 

 
3. สมมตฐิานการวจิัย 

1. ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประเภทสินคา้ท่ีจ  าหน่าย ราคาเช่าแผงคา้ต่อ
เดือน ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าแผงคา้ของผูค้า้ผกัและผลไมใ้นตลาดไท 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ  ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าแผงคา้
ของผูค้า้ผกัและผลไมใ้นตลาดไท 

3. ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความมัน่ใจ ดา้นความเป็นรูปธรรม ดา้นความ
ใส่ใจ และดา้นการสนองตอบลูกคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าแผงคา้ของผูค้า้ผกัและผลไมใ้นตลาดไท 
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4. กรอบแนวคดิการวจิัย 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 

ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
4. ประเภทสินคา้ท่ีจ  าหน่าย 
5. ราคาเช่าแผงคา้ต่อเดือน 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7 Ps) 
1. ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นสถานท่ี/ช่องทางจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นบุคลากร 
6. ดา้นกระบวนการ 
7. ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
 (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) 

ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ 
1. ดา้นความน่าเช่ือถือ  
2. ดา้นความมัน่ใจ 
3. ดา้นความเป็นรูปธรรม 
4. ดา้นความใส่ใจ 
5. ดา้นการสนองตอบลูกคา้  
(Parasuraman, 1988 อา้งใน ธีรกิติ นวรัตน ณ 
อยธุยา, 2552)  
 

การตดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของผูค้า้
ผกัและผลไมใ้นตลาดไท 

 

ตวัแปรอิสระ                                   ตวัแปรตาม 
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5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
1. ผลการวิจยัน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางให้กบัตลาดไทในการก าหนดกลยทุธ์ให้สอดคลอ้งกบัผูค้า้ท่ีตอ้งการ

เขา้มาด าเนินการเช่า ให้เกิดความสนใจและความพึงพอใจมากข้ึน 
2. ผลการวิจัยน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางให้กับตลาดไท และผูป้ระกอบการพ้ืนท่ีให้เช่า เพ่ือใช้ในการ

ปรับปรุงและพฒันา ส่ิงอ านวยความสะดวกในดา้นต่าง ๆ ภายในสถานท่ีเช่า เพ่ือให้ผูเ้ช่าตดัสินใจและมีความพึงพอใจ
ต่อสถานท่ีเช่า 

3. ผลของการวิจัยน้ีท  าให้มีข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการการตัดสินใจเช่าแผงค้าขายของผูค้ ้าในตลาดไท 
สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลท าการศึกษาเพ่ิมเติมไดใ้นอนาคต 
 

6. การทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคดิและความหมายทีเ่กีย่วข้องปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคล 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550, น. 57-59) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อาย ุเพศ 

ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด 
ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงส าคญัและสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการ
วดัมากกว่าตวัแปรอ่ืน 

2. แนวคดิและความหมายทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
Philip Kotler (2012) ไดน้ าเสนอเร่ืองการก าหนดกลยทุธ์การตลาด ซ่ึงตอ้งพิจารณา ถึงส่วนประสมการตลาด 

(Marketing Mix) 7 อยา่ง หรือ 7P's ประกอบดว้ย 

  1) ผลิตภณัฑ ์(Product)   
  2) ราคา (Price)  
  3) การจดัจ าหน่าย (Place)  
  4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
  5) ดา้นบุคคล (People) 
  6) ดา้นกายภาพ (Physical Evidence) 
  7) ดา้นกระบวนการ (Process) 

3. แนวคดิและความหมายทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 
อุสมาน บณัฑูรอมัพา (2554, น. 14) กล่าวว่า คุณภาพการบริการ หมายถึง ทศันคติที่ผูร้ับบริการสะสม

ขอ้มูลความคาดหวงัไวว้่า จะไดรั้บการบริการซ่ึงหากอยใูนระดบัท่ียอมรับได ้ผูรั้บบริการก็จะมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการ ซ่ึงจะมีระดบัท่ีแตกต่างกนัออกไปตามความคาดหวงัของแต่ละบุคคล และความพึงพอใจน้ีเองเป็นผลมาจาก
การประเมินผลท่ีไดรั้บจากการบริการนั้น ณ ขณะเวลาหน่ึง  
 4. แนวคดิและความหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการตดัสินใจซ้ือ 
 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2550, น. 48-49) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ ซ่ึงเป็นกระบวนการส าคญัท่ี
น่าจะศึกษาว่าก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจนั้นมีขั้นตอนการตดัสินใจอยา่งไร ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคจะ
ตัดสินใจนั้ นมีขั้นตอนการตัดสินใจอย่างไร ซ่ึงกระบวนการตัดสินใจของผูบ้ริโภคอาจแบ่งพิจารณาออกเป็น 5 
ขั้นตอนดงัน้ี การรับรู้ปัญหา การแสวงหาทางเลือก การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ  
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7. วธิีด าเนินงานวจิัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย คือ ผูค้า้ผกัและผลไมที้่ตดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของในตลาดไท ซ่ึงทราบจ านวน

ประชากรท่ีแน่นอน จึงใชสู้ตรการค านวณหาขนาดตวัอยา่งของ Yamane (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ95โดยมี
ค่าความคลาดเคล่ือนยอมรับไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 ผูว้ิจยัตดัสินใจใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน และเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจงเฉพาะผูค้า้ผกัและผลไมแ้ผงคา้ท่ีตดัสินใจเช่าแผงคา้ภายในตลาดไท  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดยแต่ละชุดประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลของผูค้า้ผกัและผลไมท่ี้

เช่าแผงค้าขายภายในตลาดไท ซ่ึงค าถามส่วนน้ีประกอบด้วยค าถาม เพศ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ประเภทสินค้าท่ี
จ  าหน่าย ราคาเช่าแผงค้าต่อเดือน ได้ท  าการตอบเพียงแค่ข้อเดียวจากหลายตัวเลือกท่ีตรงกบัความจริง จ  านวน 5 ข้อ
 ส่วนท่ี 2  ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านพนักงาน (People) ด้านกระบวนการ
ให้บริการ (Process) และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert Scale)โดยมีเกณฑ์การพิจารณา 5 ระดบั  ตามระดบัความ
คิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการเลือกตอบค าถามให้ตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดทั้งหมด 7 ดา้น จ านวน 35 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือ  (Reliability) ด้านความมัน่ใจ 
(Assurance) ด้านความเป็นรูปธรรม (Tangibles) ด้านความใส่ใจ (Empathy) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑ์การพิจารณา 5 ระดบั  ตามระดบั
ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการเลือกตอบค าถามให้ตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด ปัจจยัคุณภาพการ
ให้บริการทั้งหมด 5 ดา้น จ านวน 25 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 การตดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของผูค้า้ในตลาดไท ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑพิ์จารณา 5 ระดบั ตามระดบัความพึงพอใจของ
ผูต้อบแบบสอบถาม โดยการท าการเลือกค าตอบให้ตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด จ านวน 5 ขอ้ค าถาม 

ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากผูค้า้ผกัและผลไมท่ี้ตดัสินใจเช่าแผงคา้ภายใน
ตลาดไท โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ในการเก็บตัวอย่างข้อมูลดว้ยตนเองจนครบตามจ านวนท่ีก าหนด 
จากนั้นตรวจสอบความถูกตอ้งและน ามาประมวลผล 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีค้นคว้าจากแหล่งรวบรวมสามารถอ้างอิงจากหนังสือ 
วารสาร บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และแหล่งขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือน ามาสร้างกรอบแนวความคิด และใชใ้น
การอา้งอิงในการสรุปผลงานวิจยั 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัท  าการเก็บแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด มาท าการวิเคราะห์ ประมวลผลโดยการใชโ้ปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูป โดยการแบ่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 4 ส่วน 
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1. ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประเภทสินคา้ท่ีจ  าหน่าย ราคาเช่าแผงคา้
ต่อเดือน โดยวิธี หาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

2. ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของผูค้า้ในตลาดไท โดยวิธี
หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3. ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของผูค้า้ผกัและผลไมใ้น
ตลาดไท โดยวิธี หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4. ขอ้มูลเกี่ยวกบัการตดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของผูค้า้ผกัและผลไมใ้นตลาดไท ใชร้ะดบัการวดัแบบ
อนัตรภาคชั้น (Interval Scale) 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ (1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยอธิบาย
ผลเป็นตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพ่ือใชอ้ธิบายขอ้มูลตวัแปรอิสระ (2) การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
ใชอ้ธิบายผลการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติใชส้ถิติ : t-Test, One Way ANOVA (F-test) , Multiple 
Regression Analysis โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
8. ผลการวจิัย 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัลกัษณะบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 247 คน 
(ร้อยละ 61.80) มีอายมุากกว่า 60 ปีข้ึนไป จ านวน 113 คน (ร้อยละ 28.20) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 80,000 บาท
ข้ึนไป จ านวน 116 คน (ร้อยละ 29.00) จ  าหน่ายสินคา้ประเภทผลไม ้จ านวน 277 คน (ร้อยละ 69.30) และมีราคาเช่า
แผงคา้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 125 คน (ร้อยละ 31.30)   

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อดา้นส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X̅ = 3.80) รองลงมาดา้นราคา 
โดยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.78) และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นกระบวนการ โดยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.68) 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นท่ีมีผลต่อปัจจยั
คุณภาพการให้บริการ  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X ̅= 3.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นดา้นความเป็นรูปธรรม มากท่ีสุด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X ̅= 3.83) รองลงมา คือ 
ดา้นความใส่ใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X ̅= 3.73) และน้อยท่ีสุดคือ ดา้นความมัน่ใจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X ̅= 
3.69)           

 ผลการวิเคราะห์ดา้นการตดัสินใจซ้ือ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เช่าแผงคา้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 3.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเช่าจากสถานท่ีตั้ง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.84) รองลงมา คือ ตดัสินเช่าจาก
ขนาดของแผงคา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.83) และนอ้ยท่ีสุดคือ ตดัสินใจเช่าจากช่ือเสียงของตลาดโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (X̅ = 3.49) 
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9. การทดสอบสมมตฐิาน 
ตารางที ่1 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของผูค้า้ผกัและผลไมใ้นตลาด
ไทแตกต่างกนั 
ตวัแปร สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 

เพศ t-test 0.954 ไม่สอดคลอ้ง 
อาย ุ F-test 0.000* สอดคลอ้ง 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-test 0.000* สอดคลอ้ง 
ประเภทสินคา้ท่ีจ  าหน่าย t-test 0.178 ไม่สอดคลอ้ง 
ราคาเช่าแผงคา้ต่อเดือน F-test 0.000* สอดคลอ้ง 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  

จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และราคาเช่าแผงคา้ต่อเดือน 
ส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของผูค้า้ผกัและผลไมใ้นตลาดไท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของผูค้า้ผกัและผลไมใ้นตลาดไท 
โดย Enter คร้ังท่ี 1 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด b 
Std. 

Error 
B t Sig. Tolerance VIF 

Constant 
ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) 
ดา้นราคา (X2) 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  (X3) 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) 
ดา้นบุคคล (X5) 
ดา้นกระบวนการ (X6) 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (X7) 

1.407 
0.139 
0.023 
0.038 
0.095 
0.166 
0.017 
0.146 

0.150 
0.047 
0.057 
0.057 
0.055 
0.054 
0.057 
0.051 

 
0.167 
0.026 
0.042 
0.113 
0.202 
0.021 
0.183 

9.371 
2.921 
0.399 
0.655 
1.748 
3.048 
0.293 
2.887 

0.000* 
0.004* 
0.690 
0.513 
0.081 

0.002* 
0.770 

0.004* 

 
0.470 
0.355 
0.376 
0.368 
0.351 
0.310 
0.382 

 
2.129 
2.814 
2.658 
2.720 
2.851 
3.225 
2.620 

 R = 0.631      R2 = 0.398 Adj. R2 = 0.387 SEE = 0.279 F = 36.967 Sig = 0.000* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของผูค้ ้าผกั

และผลไมใ้นตลาดไท ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นบุคคล ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าแผง
ค้าขายของผูค้ ้าในตลาดไท ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 มีอ  านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 38.70 (Adjusted .R2 = 
0.387) จากการทดสอบดว้ยวิธี Enter คร้ังท่ี 1 ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการยืนยนัโดยวิธี Enter คร้ังท่ี 2 เพ่ือยืนยนัการวิเคราะห์
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของผูค้า้ผกัและผลไมใ้นตลาดไท 
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ตารางที ่3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของผูค้า้ผกัและผลไมใ้นตลาด
ไทโดย Enter คร้ังท่ี 2 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด b 
Std. 
Error 

B t Sig. Tolerance VIF 

Constant 
ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) 
ดา้นบุคคล  (X5) 
ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ
(X7)  

1.517 
0.174 
0.219 
0.203 

 

0.141 
0.041 
0.046 
0.043 

 

 
0.209 
0.267 
0.255 

 

10.745 
4.266 
4.735 
4.734 

 

0.000* 
0.000* 
0.000* 
0.000* 

 

 
0.641 
0.485 
0.533 

 

 
1.561 
2.060 
1.875 

 
R = 0.624      R2 = 0.389 Adj. R2 = 0.384 SEE = 0.280 F = 84.015 Sig = 0.000* 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 3 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของผูค้า้

ผกัและผลไมใ้นตลาดไท มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นบุคคล (B = 0.267) รองลงมาดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (B = 0.255) 
และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(B = 0.209) 
 
ตารางที ่4 ปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของผูค้า้ผกัและผลไมใ้นตลาดไท โดยวิธี 
Enter คร้ังท่ี 1 

ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ b 
Std. 

Error 
B t Sig. Tolerance VIF 

Constant 1.501 0.143  10.482 0.000*   
ดา้นความน่าเช่ือถือ (Q1) 0.234 0.053 0.272 4.388 0.000* 0.405 2.469 
ดา้นความมัน่ใจ (Q2) 0.145 0.057 0.165 2.540 0.011* 0.367 2.723 

ดา้นความเป็นรูปธรรม (Q3) 0.010 0.046 0.013 0.227 0.821 0.443 2.257 
ดา้นความใส่ใจ (Q4) 0.013 0.052 0.016 0.249 0.804 0.355 2.818 
ดา้นการตอบสนองลูกคา้ (Q5)                             0.198 

 
0.046 

 
0.253 

 
4.282 

 
0.000* 

 
0.445 

 
2.248 

 

R = 0.623     R2 = 0.389    Adj. R2 = 0.381     SEE = 0.280     F = 50.099     Sig = 0.000* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4 ปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของผูค้า้ผกัและผลไมใ้น

ตลาดไท ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความมัน่ใจ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของ
ผูค้า้ในตลาดไท ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 มีอ  านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 38.10 (Adjusted .R2 = 0.381)  
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ตารางที ่5 ปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของผูค้า้ผกัและผลไมใ้นตลาดไท โดยวิธี 
Enter คร้ังท่ี 2 

ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ 
b Std. 

Error 
B t Sig. Tolerance VIF 

Constant 
ดา้นความน่าเช่ือถือ (Q1) 
ดา้นความมัน่ใจ (Q2) 
ดา้นการตอบสนองลูกคา้ (Q5) 

1.509 
0.240 
0.152 
0.206 

 

0.141 
0.050 
0.054 
0.041 

 

 
0.280 
0.173 
0.263 

 

10.696 
4.812 
4.799 
5.076 

 

0.000* 
0.000* 
0.005* 
0.000* 

 

 
0.457 
0.405 
0.574 

 

 
2.187 
2.468 
1.742 

 

R = 0.623      R2 = 0.388 Adj. R2 = 0.384 SEE = 0.280 F = 83.841    Sig = 0.000* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 5 ปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของผูค้า้ผกัและผลไมใ้น

ตลาดไท มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ  (B = 0.280) รองลงมาดา้นการตอบสนองลูกคา้  (B = 0.263) และนอ้ย
ท่ีสุดคือ ดา้นความมัน่ใจ (B = 0.173) 
 
10. การอภปิรายผล 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบว่า ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้ดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของผูค้า้ในตลาดไท ไดแ้ก่ 
อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และราคาเช่าแผงคา้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของผูค้า้ผกั
และผลไมใ้นตลาดไทต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แยกอภิปรายแต่ละดา้นไดด้งัน้ี  
 ด้านอายุ อาจเป็นเพราะ อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าแผงค้าขายของผูค้า้ผกัและผลไม้ใน
ตลาดไทต่างกนั เน่ืองจาก ผูเ้ช่าที่มีอายุตั้งแต่ 51 - 60 ปีข้ึนไป อาจจะมีประสบการณ์ของการคา้ขายมากกว่าผูท่ี้มี
อายุน้อยกว่า ท  าให้มีความสามารถในการตดัสินใจสูงกว่า  สอดคลอ้งกบังานวิจยัชุติมา โชคสมบติั (2552) ไดศึ้กษา
เ รื่อ ง  “ปัจจยั ที ่ม ีผลต ่อการ ต ดัสินใจเช ่า ที ่พ กัอาศยัของพนกังานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ งัหวดั
พระนครศรีอยุธยา” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ดา้นอายมุีผลต่อการตดัสินใจเช่าที่พกัอาศยัของพนกังานใน
สวนอุตสาหกรรมโจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกนั  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน อาจเป็นเพราะว่า ผูเ้ช่าท่ีมีรายไดม้ากกว่า มีความต้องการส่ิงอ านวยสะดวกท่ี
มากกว่า อาจจะตอ้งการเช่าแผงคา้ท่ีมีหนา้ร้านท่ีแน่นอนไม่ใช่แผงลอย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิริวรรณ แสนสิงห์ 
(2556) ได้ศึกษาเ ร่ือง  “ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเ ช่ าพักอาศัยของผู ้เ ช่ าห้องพักชาวญ่ี ปุ่นในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รายไดต่้อเดือนต่างกนั มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าพกั
อาศยัของผูเ้ช่าห้องพกัแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05       
 ดา้นราคาเช่าแผงคา้ต่อเดือน อาจเป็นเพราะ ราคาเช่าแผงคา้เป็นส่ิงส าคญั ท่ีท  าให้ผูเ้ช่าตดัสินใจเช่าแผงคา้ ซ่ึง
ผูเ้ช่าสามารถเปรียบเทียบกบัความคุม้ค่าท่ีไดรั้บ และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีไดรั้บ สอดคล้องกับงานวิจัยของโสร
ยา กะลัมพะนันทน์ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง “การ เปรียบเทียบพฤติกรรม แรงจูงใจในการตดัสินใจเช่าพ้ืนท่ี และ
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าพ้ืนท่ีของผูป้ระกอบการร้านคา้รายยอ่ยห้างบ๊ิกซี กรณีศึกษา 
ห้างบ๊ิกซีเอ็กซ์ตร้า สาขาอ่อนนุช และห้างบ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลาดพร้าว” พบว่า พฤติกรรมการเช่าพ้ืนท่ีของ
ผูป้ระกอบการร้านค้ารายย่อยภายในห้างบ๊ิกซีเอ็กซ์ตร้า สาขาอ่อนนุช และพฤติกรรมเช่าพ้ืนท่ีของผูป้ระกอบการ
ร้านค้ารายย่อยภายในห้างบ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลาดพร้าว ด้านราคาเช่าพ้ืนท่ีมีความแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05         

 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของผูต้ดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของผูค้ ้าผกั
และผลไมใ้นตลาดไท ไดแ้ก่ ดา้นบุคคล ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นผลิตภณัฑ์ แตกต่างกนั ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของผูค้า้ในตลาดไทต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แยกอภิปรายเรียงล าดับ
ความส าคญัแต่ละดา้นไดด้งัน้ี         
 ดา้นบุคคล อาจเป็นเพราะ พนกังานเป็นตวัแทนของการให้บริการท่ีจะท าให้ผูเ้ช่าเกิดการตดัสินใจ พนกังาน
จ าเป็นตอ้งมีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัตลาด หากลูกคา้เกิดขอ้สงสัยสามารถตอบค าถามให้กบัลูกคา้ได ้สอดคล้องกับรุ่ง
ศกัด์ิ  จงคุ้มวงศ์ (2551) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ต์
แบบรายเดือน  ซ่ึงตั้งอยู ่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต” ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัดา้นกระบวนการ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 
 ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ อาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบนัท่ีจอดรถเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากของตลาด ซ่ึงตลาดไทก็
มีการจดัพ้ืนท่ีไวอ้ย่างเป็นระเบียบทั้งท่ีจอดรถผูค้า้และผูซ้ื้อ ซ่ึงเพียงพอต่อการให้บริการ ตลาดไทเป็นตลาดท่ีเปิด
ตลอด 24 ชม. ท  าให้มีการหมุนเวียนเขา้ – ออก ตลอดเวลา การท าความสะอาดจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งท าตลอด ซ่ึง
ตลาดไดมี้พนักงานเก็บกวาดเศษผกัและผลไม ้และมีรถขยะมาเก็บเป็นเวลา ท าให้ลดเศษขยะสะสมภายในตลาดได้  
สอดคลอ้งกบัศรีนวล มีสาตรพงษ ์ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการกบัการตดัสินใจเช่าห้อง
เช่าซอย 17 เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี” ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นส่ิงท่ีปรากฎทางกายภาพมี
ผลต่อการตดัสินใจเช่าห้องเช่าในหมู่บา้นไทยธานีซอย17 เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05   
 ด้านผลิตภัณฑ์ ทั้งน้ีอาจเพราะว่า ตลาดไทเป็นตลาดการเกษตรมีสินคา้จ าหน่ายหลากหลายชนิด มีการ
จดัแบ่งตลาดตามประเภทสินคา้ การจดัแบ่งประเภทสินคา้เหมาะสม และมีสินคา้มีให้เลือกหลากหลาย สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของวรวิทย ์ทองมี (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเช่าพ้ืนท่ีในการขายสินคา้ของลูกคา้
ตลาดเจริญศรี อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอุบลราชธานี” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจเช่าพ้ืนท่ีในการขายสินคา้ของลูกคา้ตลาดเจริญศรี อ าเภอวารินช าราบ 
จงัหวดัอุบลราชธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 พบว่า ปัจจยัคุณภาพการให้บริการของผูต้ดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของผูค้า้ในตลาดไท ไดแ้ก่ 
ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ และดา้นความมัน่ใจ ส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของผูค้า้ผกั
และผลไมใ้นตลาดไทต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แยกอภิปรายเรียงล าดบัความส าคญัแต่ละดา้นได้
ดงัน้ี 
 ดา้นความน่าเช่ือถือ ทั้งน้ีอาจเพราะ ตลาดไทเป็นตลาดกลางเกษตรท่ีมีช่ือเสียง มีความน่าเช่ือถือสามารถ
ดึงดูดผูเ้ช่าเป็นจ านวนมาก และอีกหลากหลายปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการตดัสินใจเช่า เช่น ผูใ้ห้บริการเต็มใจในการ



 การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1596 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

บริการ บริการดว้ยความสุภาพ นอบน้อม และไม่มีขอ้ผิดพลาดในการบริการ เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถื อให้กบัผูเ้ช่า 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศุภกรณ์ แพมณี (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง “คุณภาพการให้บริการห้องเช่าในเขตทุ่งครุ” ผลการ
ทดสอบสมมติฐานระดบัคุณภาพการให้บริการของธุรกิจห้องเช่าในเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานคร โดย  พบว่า ดา้นท่ีมี
ระดบัคุณภาพการให้บริการห้องเช่าในเขตทุ่งครุสูงที่สุดคือ ดา้นความเช่ือถือ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั
นัยส าคญั 0.05 

 ด้านการตอบสนองลูกค้า  อาจเพราะว่า ตลาดไทเป็นตลาดขนาดใหญ่ การตอบสนองต่อผูเ้ ช่าท่ีมี
ประสิทธิภาพเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้ผูเ้ช่า เกิดความพอใจและตดัสินใจเช่าแผงคา้ ผูใ้ห้บริการเต็มใจช่วยเหลือผูเ้ช่า มี
ความพร้อมในการช่วยเหลือผูเ้ช่าอย่างเต็มท่ี และตลาดไทมีเวลาเปิดท าการตลอด 24 ชม. เป็นปัจจยัท่ีสามารถดึงดูดผู ้
เช่าให้เกิดการตดัสินใจเช่าแผงคา้ สอดคลอ้งกบัรังสิตรา สังข์อร่าม (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง “คุณภาพการให้บริการของ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) สาขารัชโยธิน” ผลการทดสอบสมมติฐานคุณภาพการให้บริการของธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขารัชโยธิน ท่ีมีต่อลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ
ไดอ้ยา่งดี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 ดา้นความมัน่ใจ อาจเป็นเพราะว่า การสร้างมาตราฐานในดา้นการให้บริการและพนักงานท่ีดีจะช่วยส่งผล
ต่อการตดัสินใจเช่าแผงคา้ได ้การอบรมผูใ้ห้บริการอยา่งสม ่าเสมอ ท าให้ผูใ้ห้บริการมีความพร้อมในการบริการ และ
ตลาดไทไดเ้ลือกผูใ้ห้บริการท่ีมีความสามารถในการบริการสามารถตอบสองความตอ้งการของผูค้า้ได ้สอดคลอ้งกบั
พนิดา เพชรรัตน์ (2556)  ไดศ้ึกษาเร่ือง  “คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูเ้สียภาษีอากร 
ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีนครราชสีมา 2 ” ผลการทดสอบสมมติฐานคุณภาพการให้บริการดา้นการให้ความมัน่ใจแก่
ผูรั้บบริการส่งผลต่อความพึงพอใจของผูเ้สียภาษีอากร ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีนครราชสีมา 2 อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 
            
11. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัย 

 ขอ้เสนอแนะจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ ควรท าการตลาดออนไลน์เพ่ิมให้เป็นท่ีรู้จกั มีผูม้าใชบ้ริการมากข้ึน มีการประชาสัมพนัธ์
ให้เห็นว่าตลาดไทเป็นตลาดศูนยก์ลางการเกษตรท่ีมีขนาดใหญ่ มีสินคา้หลายหลายชนิด และมีคุณภาพ และมีการ
จดัแบ่งประเภทสินคา้ท่ีจ  าหน่าย ผูค้า้จะไดจ้  าหน่ายสินคา้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

2. ดา้นบุคคล ควรมีการจดัอบรมผูใ้ห้บริการ ดา้นการมีมนุษยสัมพนัธ์ในการบริการควรพฒันาศกัยภาพ
ของผูใ้ห้บริการให้มีความพร้อม ความเต็มใจในการบริการลูกคา้ และควรมีกิจกรรมให้ผูใ้ห้บริการ รู้สึกคลายเครียด 
ผอ่นคลายในการให้บริการ เช่น ห้องพกักลางวนั 

3. ด้านส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ควรจัดระบบของแผงค้าให้เป็นจัดวางสินค้าเป็นระเบียบไม่ให้แออดั
จนเกินไป ตรวจสอบแผงคา้ท่ีมีการจดัร้านเกินออกมา และเวน้ช่องทางในการเดินและขนสินคา้ไปยงัแผงคา้ และควร
จดัตั้งศูนยป์ระชาสัมพนัธ์ให้กระจายทัว่ตลาด เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการสอบถาม  
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ขอ้เสนอแนะจากปัจจยัคุณภาพการให้บริการ 
1. ดา้นความน่าเช่ือถือ ควรควบคุมดูแลมาตรฐานของผูใ้ห้บริการให้มีความพร้อมใน  

การบริการ ผูใ้ห้บริการจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัตลาดไท เช่น ขอ้มูลสินคา้ แผนผงัของตลาดไท ระบบสาธารณูปโภค
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในตลาด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการของตลาดให้มีความน่าเช่ือถือมากข้ีน  

2. ดา้นความมัน่ใจ ผูใ้ห้บริการควรให้บริการผูเ้ช่าดว้ยความมัน่ใจ เม่ือมีผูเ้ช่าสนใจ 
แผงคา้/สอบถาม จะไดใ้ห้ขอ้มูลไดอ้ย่างถูกตอ้ง เม่ือเกิดปัญหาสามารถแนะน าวิธีแกไ้ขไดท้นัที และท าให้ผูเ้ช่ารู้สึก
มัน่ใจในการตดัสินใจเช่า  

3. ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ควรอบรมพฒันาศกัยภาพผูใ้ห้บริการ ให้มีการต่ืนตวัอยู่  
เสมอ และมีความพร้อมในการให้บริการแก่ผูค้า้ สามารถรับมือและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  ไดอ้ย่างรวดเร็ว ผูใ้ห้บริการ
ควรพฒันาขีดความสามารถในการบริการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการเช่าของผูเ้ช่า  
 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
 จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นแนวทางในการท างานวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

1. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการตลาดไท 
2. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาประเภทสินคา้อ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของผูค้ ้าใน

ตลาดไท 
3. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาการตดัสินใจเช่าแผงคา้ขายของผูค้า้ในตลาดไทกบัการตดัสินใจเช่าแผง

คา้ขายของของผูค้า้ในตลาดอ่ืน ๆ  
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บทคดัย่อ 
การศึกษาการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Internet Banking ของธนาคารออมสิน มีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษา

สาเหตุของปัญหาจ านวนผูส้มคัรใชบ้ริการ Internet Banking ลดลง และเพ่ือศึกษาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาจ านวน
ผูส้มคัรใชบ้ริการ Internet Banking ลดลงจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูใ้ชบ้ริการ 
Internet Bankingของธนาคารออมสิน จ านวน 385 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจงนบัความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard statistics) ค่า t – Test  และF-Test/ANOVA  

ผลการศึกษาพบว่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ 
Internet Banking ของธนาคารออมสิน พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินคา้ ด้านบุคลากร(X2)ด้านสถานท่ี (X3)และด้าน
ผลิตภณัฑ์/บริการ (X4)ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจสมคัรใช้บริการ Internet Banking ของ
ธนาคารออมสิน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R Square) เท่ากบั 0.331 แสดงว่า 
ตวัแปรทั้ง 4 ตวั ร่วมกนัพยากรณ์ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจสมคัรใช้บริการ Internet Banking ของ
ธนาคารออมสิน ไดร้้อยละ 33.1 โดยภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ดา้นบุคลากร (X2)(β = 0.248) เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อส่วน
ประสมทางการตลาดในการตดัสินใจสมคัรใช้บริการ Internet Bankingของธนาคารออมสินมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ดา้นสถานท่ี (X3) (β = 0.212) และดา้นผลิตภณัฑ ์(X4)(β = 0.209) ตามล าดบั 
ค าส าคญั : แนวทางการเพ่ิมจ านวนผูส้มคัร , ธนาคารออมสิน , อินเทอร์เน็ตแบงคก้ิ์ง 
 

ABSTRACT 
From the research of the decision to apply for an Internet Banking of the Government Saving  Bank. The 

Objectives is research case study about  the  reduction of the customer  Internet Banking  accounts and solve the 
problem of the reduction from individual person. The sample from 385  people  which collected by a statistical 
collection , Frequency , Percentage,  Standard , statisticst – Test  and F-Test/ANOVA.The decision to register for the 
Internet Banking of the  Government Saving  BankMarketing mix come from overview on high level(3.71). 
Firstly,  Place in the marketing mix on high level(3.78).  Secondly,  Price (3.73)  Promotion(3.69)  Product (3.65) 
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Brand  image  product has a huge impact marketing mix the decision to register for the Internet Banking of the  
Government Saving  Bank  found that brand image product , personnel , place and service affect to  the decision to 
apply for an Internet Banking of the Government Saving  Bank significance a statistical at 0.05 coefficient    
R Squareequal 0.331  which show that the marketing mix is the main key of the decision to  register for the Internet 
Banking of the  Government Saving  Bank.Brand  image  product and Personnel have the most affected , secondaryis 
place and the last is product. 
Keywords : Increase register customer,  Government Savings Bank , Internet Banking 
 
1. บทน า 

ธนาคารเป็นสถาบนัทางการเงินท่ีมีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีบทบาทแล ะ
ความส าคญั เน่ืองจากเป็นสถาบนัท่ีมีการรับฝากเงินจากประชาชนและน าเงินไปปล่อยกูใ้นระบบเศรษฐกิจ เพ่ือสนอง
ความตอ้งการเงินทุนท่ีมีอยู่อย่างไม่จ ากัด และเม่ือความตอ้งการเงินทุนไดรั้บการตอบสนองแลว้ ก็จะท าให้มีการ
ประกอบการ หรือการผลิตเกิดข้ึน ผลผลิตของประเทศมากข้ึนเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค ท าให้เกิดการขบัเคล่ือน
ทางเศรษฐกิจ  ธนาคารจึงถือว่ามีบทบาทส าคญัอยา่งมากในประเทศ เพราะเป็นสถาบนัท่ีปล่อยกูสิ้นเช่ือต่างๆ ให้แก่
บุคคลทัว่ไปและนกัธุรกิจท่ีตอ้งการลงทุน หลายปีท่ีผา่นมาธนาคารพาณิชยมี์การแข่งขนักนัสูงข้ึนทั้งดา้นการปรับปรุง
รูปแบบองค์กร บุคลากร การจดัการบริหารความเส่ียงรวมถึงการออกผลิตภณัฑบ์ริการใหม่ๆ ท่ีสามารถสนองความ
ต้องการของผูบ้ริโภคให้ได้มากท่ีสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีการเปิดเสรีทางการเงินยงัส่งผลให้ธนาคารต่างๆ 
จ าเป็นตอ้งมีการปรับกลยุทธ์ในการด าเนินกิจการให้แข็งแกร่งและมีศกัยภาพมากข้ึนเพ่ือรักษาฐานลูกคา้เดิมไวแ้ละ
ช่วงชิงลูกคา้รายใหม่อยา่งเต็มท่ีพร้อมรับมือกบัการแข่งขนัทางธุรกิจธุรกิจธนาคารในปัจจุบนัเป็นธุรกิจธนาคารท่ีให้
การบริการทางการเงินท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน สะดวกมากยิ่งข้ึนเน่ืองจากมีการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเพ่ิมมากข้ึนเช่ือมโยง
กนัเป็นเครือข่ายขอ้มูลขนาดใหญ่ ซ่ึงมีขอ้มูลการบริหารและการจดัการจ านวนมาก ธนาคารจึงตอ้งมีระบบเทคโนโลยี
ท่ีทนัสมนั สามารถรองรับระบบของธนาคารต่อการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดีการใชส้มาร์ท
โฟนในสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนท าให้ธนาคารจ าเป็นท่ีจะพฒันารูปแบบการให้บริการรูปแบบใหม่ท่ีสามารถท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านโทรศพัท ์เป็นปัจจยัส าคญัในการส่งเสริมการเขา้ถึงบริการทางการเงินของสถาบนัการเงินไดอ้ย่าง
สะดวกสบายมากข้ึน ยอดการใชจ่้ายผ่านธุรกรรมออนไลน์ของแต่ละธนาคารจะช่วยพฒันาการเติบโตของเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปตามความตอ้งการรูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอ และมียอดการใชบ้ริการท่ี
เพ่ิมมากข้ึน ธนาคารต่างๆก็มีการปรับกลยุทธ์เพ่ือท่ีจะรักษาส่วนแบ่งการตลาดและเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดผ่านยอด
การท าธุรกรรมการดอนเงิน การช าระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี     การโอนเงินรายย่อยขา้ม
ธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ตและโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ปริมาณและมูลค่าการท าธุรกรรมสูงข้ึนทุกปีอย่างเห็นไดช้ดั   กลุ่ม
ธนาคารพาณิชยมี์การพฒันาการให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ จะเห็นไดจ้ากยอดการใชแ้ละมูลค่าการท าธุรกรรม
ผ่านธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) ธนาคารผ่านทางอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (Mobile Banking) ท่ีเพ่ิมมากข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองทุกๆปี 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาสาเหตุของปัญหาจ านวนผูส้มคัรใชบ้ริการ Internet Banking ลดลง 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาจ านวนผูส้มคัรใชบ้ริการ Internet Banking ลดลง 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
การศึกษาแนวทางการเพ่ิมจ านวนผูส้มคัรใชบ้ริการ Internet Banking ของธนาคารออมสินลดลงท่ีระบุไว้

ขอบเขตการวิจยัสามารถแสดงกรอบแนวคิดการวิจยัท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
สมมติฐานการศึกษา 

 1.  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Internet Banking ของธนาคารออมสิน 
 2.  การตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Internet Banking ของธนาคารออมสินแตกต่างกนัตามปัจจยัส่วนบุคคล 

ขอบเขตของการวิจยั  
ดา้นเน้ือหา 

 เน้ือหาในการศึกษาการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Internet Banking ของธนาคารออมสิน ประกอบไปดว้ย 2 
ตวัแปร ไดแ้ก่  
 1.  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  
 1.1  ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 1.2  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นองค์กร ดา้นบุคลากร ดา้นสถานท่ี และดา้นผลิตภณัฑ์/
บริการ 
 2.  ตัวแปรตาม ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจสมคัรใช้บริการ  Internet Banking ของ
ธนาคารออมสิน ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ี และการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีไดศึ้กษาในคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการ Internet Banking ของธนาคารออมสิน ซ่ึงไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 การศึกษาแนวทางการเพ่ิมจ านวนผูส้มคัรใชบ้ริการ Internet Banking ของธนาคารออมสินในคร้ังน้ี ผูศึ้กษา
ไดท้  าการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวความคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชป้ระกอบเป็นแนวทางในการศึกษาและได้
น าเสนอหัวขอ้ท่ีศึกษาไวต้ามล าดบัดงัน้ี 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4’Ps) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้ง
บริษทัใชร่้วมกนั เพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดเป็นตวัส่ือสาร
ข้อมูลระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อท่ีมีศกัยภาพเพ่ือชักจูงทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือส่วนผสมทางการตลาดบริการ 
(Philip  Kotler (2000 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,2556 : 43)  
 จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสามารถสรุปไดว้่า การบริการ เป็นกิจกรรมการกระท าและ
การปฏิบติัท่ีผูใ้ห้บริการจดัท าข้ึนเพ่ือเสนอขาย และส่งมอบสู่ผูรั้บบริการหรือเป็นกิจกรรมท่ีจดัท าข้ึนรวมกบัการขาย
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สินคา้เพ่ือสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูรั้บบริการอย่างทนัทีทนัใด ลกัษณะของการบริการมีทั้ง
ไม่มีรูปร่างหรือตวัตน จบัสัมผสัแตะตอ้งไดย้ากและเป็นส่ิงท่ีเส่ือมสูญสลายไดง่้ายแต่น ามาซ้ือขายกนัไดโ้ดยปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ 2) ดา้นราคา 3) ดา้นสถานท่ี และ 4) ดา้น
การส่งเสริมการตลาด  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
 สุวิมล  แมน้จริง (2555 : 157) ไดก้ล่าวว่า การตดัสินใจและสะทอ้นให้เห็นสภาวะท่ีผูต้ดัสินใจมีตวัเลือก
หลาย ๆ ตวั และจะตอ้งเปรียบเทียบผลท่ีเกิดจากตวัเลือกต่างก่อนท่ีจะตดัสินใจ เพ่ือเลือกตวัเลือกใดตวัเลือกใดตวัเลือก
หน่ึงเพ่ือลงมือปฏิบติัให้บรรลุเป้าหมายหรือ วตัถุประสงคบ์างอยา่งท่ีตอ้งการ โดยมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
ดงัน้ี 

1.   ปัจจยัในการเลือกผูจ้  าหน่ายสินคา้ผูซ้ื้อท่ีเป็นร้านคา้ปลีกตอ้งพิจารณาจ านวนและก าไรของการขายสินคา้
ท่ีเกิดข้ึนไม่ใช่เพียงความน่าดึงดูดใจของสินคา้   
 2.  แนวคิดเกณฑข์องผูซ้ื้อ (Buyer’s Criteria)  ไดก้ล่าวถึงปัจจยัในการเลือกแหล่งซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค การ
เลือกผูข้ายสินคา้หน่ึง ๆ อาจไดรั้บอิทธิพลจากส่วนผสมของปัจจยัต่างๆ  
 3.  การตดัสินใจซ้ือผูบ้ริโภคมีรูปแบบและขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการแต่ละประเภทท่ี
แตกต่างกนัส าหรับสินคา้บางประเภท  
กรอบแนวคิด  
                    ตวัแปรอิสระ                        ตวัแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. อาชีพ 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
1. ผลิตภณัฑ ์
2. ราคา 
3. สถานท่ี 
4. การส่งเสริมการตลาด 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
1. ดา้นองคก์ร  
2. ดา้นบุคลากร  
3. ดา้นสถานท่ี  
4. ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ 

 
การตดัสินใจใชบ้ริการ Internet Banking 

ของธนาคารออมสิน 
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Internet Bankingของธนาคารออม
สิน คือแบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย 2 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนท่ี  1  ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบเลือกตอบ  

 ส่วนท่ี  2  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นองค์กร ดา้นบุคลากร ดา้นสถานท่ี และดา้น
ผลิตภณัฑ/์บริการ โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดยแต่ละระดบัมีเกณฑก์ารให้คะแนน ดงัน้ี (บุญใจ  ศรีสถิตนรากูร, 2555 : 65) 

 ส่วนท่ี  3  ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ี และการส่งเสริม
การตลาด โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดยแต่ละระดบัมีเกณฑก์ารให้คะแนน ดงัน้ี (บุญใจ  ศรีสถิตนรากูร, 2555 : 65) 

กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการ Internet Banking ของธนาคารออมสิน เน่ืองจากไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน การหาขนาดของจ านวนตวัอย่างจึงตอ้งใช้
สูตรในการค านวณในกรณีท่ีไม่ทราบกลุ่มจ านวนประชากร (บุญใจ  ศรีสถิตยน์รากูร, 2555 : 49)  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 95 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 385 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย 

การศึกษาคร้ังน้ีท  าการศึกษาในช่วงระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ.2562  -  มีนาคม พ.ศ.2562 
เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามไดแ้ลว้ จึงท าการตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสมบูรณ์ของค าตอบใน

แบบสอบถามทั้งหมด  และท าการลงรหัส (Coding) เพ่ือน าไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ น าข้อมูลท่ีไดจ้าก
แบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์โดยประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงไดเ้ลือกใชส้ถิติในการวิเคราะห์
ดงัต่อไปน้ีขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามจะน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

1.  การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ไดแ้ก่ 
 1.1  การแจงนบัความถ่ี (Frequency) ใชว้ิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
 1.2  ค่าร้อยละ (Percentage) ใชว้ิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

1.3 ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชแ้ปลความหมายขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด    และการ
รับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในการสมคัรใชบ้ริการ Internet Bankingของธนาคารออมสิน 
 1.4  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard statistics) ใชคู่้กบัค่าเฉล่ียเพ่ือแสดงการกระจายของขอ้มูล

เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในการสมคัรใชบ้ริการ Internet Banking
ของธนาคารออมสิน 

2.  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 
 2.1 ค่า t – Test เพ่ือทดสอบสมมติฐาน การตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Internet Bankingของธนาคาร

ออมสินแตกต่างกนัตามปัจจยัส่วนบุคคล (ดา้นเพศ) โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 
2 กลุ่ม ใชส้ถิติ Independent Sample t - Test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 2.2 ค่า F-Test จากการวิเคราะห์ค่าแปรปรวน ANOVA (One - Way Analysis of Variance) เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจสมคัรใชบ้ริการ Internet Bankingของธนาคารออมสิน
แตกต่างกนัตามปัจจยัส่วนบุคคล (ยกเวน้เพศ) โดยใช ้  F-Test/ANOVA ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
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4. ผลการวจิัย 
การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครใช้บริการ Internet Bankingของธนาคารออมสิน มี

วตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจสมคัรใช้
บริการ Internet Bankingของธนาคารออมสินและ 2) เปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจสมคัรใช้
บริการ Internet Bankingของธนาคารออมสิน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ 
ผูใ้ช้บริการ Internet Bankingของธนาคารออมสิน จ านวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจงนบัความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard statistics)ค่า t – Test  และ F-Test/ANOVAผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
ปัจจยัส่วนบุคคล 
 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ Internet Banking ของธนาคารออมสินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.5 
มีอายุระหว่าง 30-40 ปี ร้อยละ 34.8 มีสถานภาพสมรส  ร้อยละ 53.2 ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 
44.9 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาท ข้ึนไป ร้อยละ 56.4 ตามล าดบั 
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ต่อการตดัสินสมคัรใจใชบ้ริการ  Internet Banking ของธนาคารออมสิน จ านวน 385 
คน โดยการน าเสนอข้อมูลใน 2 ลักษณะ คือ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ซ่ึงผลการวิเคราะห์พบว่า  
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Internet Banking ของธนาคารออมสิน รวมทุกดา้น ภาพรวม มี
การรับรู้อยู่ในระดบัมาก ( =3.81)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นองค์กร มีการรับรู้อยู่ในระดบัมาก ( =4.03) 
รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ และดา้นสถานท่ี มีการรับรู้อยูใ่นระดบัมาก ( =3.87,  =3.73  และ 
=3.61) ตามล าดบัเม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายดา้น สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 1.  ดา้นองคก์ร   พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ต่อการตดัสินใจสมคัรใจใชบ้ริการ Internet Banking 
ของธนาคารออมสิน ดา้นองคก์ร ภาพรวม มีการรับรู้อยูใ่นระดบัมาก ( =4.03)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ธนาคาร
เป็นสถาบนัการเงินท่ีรัฐบาลเป็นประกนั  มีการรับรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( =4.50) รองลงมาคือ ธนาคารมีความมัน่คง 
น่าเช่ือถือ พฒันาและเติบโตอยา่งต่อเน่ือง มีการรับรู้อยูใ่นระดบัมาก ( =4.12) และธนาคารมีความรับผดิชอบต่อสังคม 
ให้บริการอยา่งโปร่งใส ไม่เอาเปรียบประชาชน มีการรับรู้อยูใ่นระดบัมาก ( =4.11) ตามล าดบั 

 2.  ดา้นบุคลากร พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสินค้าต่อการตดัสินใจสมคัรใช้บริการ Internet Banking  ของ
ธนาคารออมสิน ดา้นบุคลากรภาพรวม มีการรับรู้อยูใ่นระดบัมาก ( =3.87)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนกังานมี
บุคลิกท่ีดี แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย  มีการรับรู้อยูใ่นระดบัมาก ( =4.00) รองลงมาคือ พนักงานพูดจาสุภาพ อธัยาศยัดี 
เป็นมิตรกบัคนทัว่ไป มีการรับรู้อยู่ในระดบัมาก ( =3.98) และพนักงานมีความซ่ือสัตย ์น่าเช่ือถือ  มีการรับรู้อยู่ใน
ระดบัมาก ( =3.97) ตามล าดบั 

 3.  ด้านสถานท่ี พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินคา้ต่อการตัดสินใจสมคัรใช้บริการ Internet Banking  ของ
ธนาคารออมสิน ดา้นสถานท่ีภาพรวม มีการรับรู้อยูใ่นระดบัมาก ( =3.61)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า โทนสีท่ีใช้
จดัท าป้าย/สัญลกัษณ์/โลโก ้ธนาคารความชดัเจน เหมาะสมสวยงาม และสังเกตไดง่้าย  มีการรับรู้อยู่ในระดบัมาก  
( =3.88) รองลงมาคือ สถานท่ีตั้งอยูใ่นท าเลดี สะดวกในการเดินทาง มีการรับรู้อยูใ่นระดบัมาก ( =3.76) และจดัให้มี
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ส่ิงอ  านวยความสะดวกขณะรอรับบริการ เช่น หนงัสือพิมพ ์วารสาร ป้ายประกาศของธนาคารท่ีน่าสนใจ มีการรับรู้อยู่
ในระดบัมาก ( =3.56) ตามล าดบั 

 4.  ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Internet Banking  
ของธนาคารออมสิน ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ ภาพรวม มีการรับรู้อยู่ในระดบัมาก ( =3.73)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ความถูกตอ้ง แม่นย  า ในการให้บริการ  มีการรับรู้อยู่ในระดับมาก ( =3.91) รองลงมาคือ มีการบริการทาง
การเงินหลายประเภทให้เลือกใชบ้ริการ มีการรับรู้อยูใ่นระดบัมาก ( =3.82) และความสะดวก สบายในการรับบริการ 
มีการรับรู้อยูใ่นระดบัมาก ( =3.75) ตามล าดบั 
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

ส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Internet Banking ของธนาคารออมสิน รวมทุก
ดา้น พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Internet Banking  รวมทุกดา้น ภาพรวม ให้การ
ตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก ( =3.71)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นสถานท่ี มีการตดัสินใจอยู่ในระดับมาก ( 
=3.78) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นผลิตภณัฑ์ ให้การตดัสินใจอยู่ ในระดบัมาก ( 
=3.73,  =3.69  และ =3.65) ตามล าดบัเม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายดา้น สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 1.  ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Internet Banking  
ของธนาคารออมสิน ดา้นผลิตภณัฑ ์ภาพรวม ให้การตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ( =3.65)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
มีระบบการป้องกนัความปลอดภยั มีการตัดสินใจอยู่ในระดบัมาก ( =3.79) รองลงมาคือ การใช้บริการได้ทุกท่ีท่ี
สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต มีการตัดสินใจอยู่ในระดบัมาก ( =3.78) และเอกสารท่ีใช้สมคัรใช้บริการ Internet 
Banking  มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ( =3.72) ตามล าดบั 

 2.  ดา้นราคาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Internet Banking 
ของธนาคารออมสิน ดา้นราคา ภาพรวม ให้การตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก ( =3.73)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
อัตราค่าธรรมเนียมในการช าระค่าบริการ Bill Payment มีความเหมาะสม( =3.77) รองลงมาคือ มีการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมธุรกรรมบางรายการ มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก( =3.68) ตามล าดบั 

 3.  ดา้นสถานท่ีพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Internet Banking ของ
ธนาคารออมสิน ดา้นสถานท่ี ภาพรวม ให้การตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก ( =3.78)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มี
สาขาธนาคารในการติดต่อช าระเงินท่ีเพียงพอ มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ( =3.84) รองลงมาคือ เม่ือเกิดปัญหาใน
การใชบ้ริการสามารถแจง้ call center แกไ้ขปัญหาให้ไดท้นัทีมีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ( =3.81) และมีช่องทาง
การติดต่อส่ือสาร กบัเจา้หนา้ท่ีธนาคารท่ีหลากหลาย มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ( =3.80) ตามล าดบั 
 4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาดพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Internet 
Banking  ของธนาคารออมสิน ดา้นการส่งเสริมการตลาด ภาพรวม ให้การตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ( =3.69)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีการแจกของก านลัเม่ือสมคัรสมาชิกใหม่มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ( =3.82) 
รองลงมาคือ มีคู่มือการใชI้nternet Bankingอยา่งชดัเจน มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ( =3.75) และมีการแจง้ขอ้มูล
ทางการตลาดอยา่งต่อเน่ือง มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ( =3.69) ตามล าดบั 
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จากสมมติฐานการศึกษา สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 1.  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Internet 
Banking ของธนาคารออมสินพบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าด้างองค์กร (X1) ค่าเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลต่อส่วน
ประสมทางการตลาดในการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Internet Banking ของธนาคารออมสินลดลง 0.045 หน่วย ซ่ึง
ส่งผลอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ดา้นบุคลากร (X2) ค่าเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผล
ต่อส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจสมคัรใช้บริการ Internet Banking ของธนาคารออมสินเพ่ิมข้ึน 0.245 
หน่วย ซ่ึงส่งผลอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ดา้นสถานท่ี (X3) ค่าเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะ
ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจสมคัรใช้บริการ Internet Banking ของธนาคารออมสินเพ่ิมข้ึน 
0.227 หน่วย ซ่ึงส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ (X4) ค่า
เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Internet Banking ของธนาคาร
ออมสินเพ่ิมข้ึน 0.202 หน่วย ซ่ึงส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดยตวัแปรอ่ืนๆ มีค่าคงท่ี 
 2.  ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Internet Banking ของธนาคารออมสิน
แตกต่างกนัตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า 
 2.1  เพศแตกต่างกัน มีส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจสมคัรใช้บริการ Internet 
Banking ไม่แตกต่างกนั ทั้งภาพรวม และรายดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 2.2  อายุแตกต่างกัน มีส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจสมคัรใช้บริการ Internet 
Banking แตกต่างกนั ในภาพรวม ดา้นสถานท่ี และดา้นการส่งเสริมการตลาด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 2.3  สถานภาพแตกต่างกัน มีส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจสมัครใช้บริการ 
Internet Banking แตกต่างกนัในดา้นราคา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 2.4  อาชีพแตกต่างกนั มีส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Internet 
Banking ไม่แตกต่างกนัทั้งภาพรวม และรายดา้น 
 2.5  รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจสมคัรใช้
บริการ Internet Banking แตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

งบประมาณแต่ละทางเลือก 
งบประมาณทางเลือกท่ี 1 การจัดฝึกอบรมพนักงาน เพ่ือให้มีความรู้ความเขา้ใจในการให้บริการของ 

Internet Banking ของธนาคารออมสิน10 ลา้นบาท 
งบประมาณทางเลือกท่ี 2 การดูแลพนักงานให้บริการอย่างรวดเร็ว ตรงเวลา ไม่ซับซ้อนยุ่งยากในการ

สมคัรใชบ้ริการ Internet Banking    10 ลา้นบาท 
งบประมาณทางเลือกท่ี 3 การเพ่ิมมาตรการท่ีเข้มงวดในการดูแลลูกค้าในด้านความปลอดภัยเพ่ือให้

ลูกคา้มีความมัน่ใจในความปลอดภยัของธนาคาร   10 – 20 ลา้นบาท 
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ทางเลือกท่ี 1 การจดัฝึกอบรมพนักงาน เพ่ือให้มีความรู้ความเขา้ใจในการให้บริการของ Internet Banking 
ของธนาคารออมสิน ให้เกิดความเช่ียวชาญในการแนะน าการสมคัรใช ้ Internet Banking เพ่ือสร้างความประทบัใจใน
การเขา้มาใชบ้ริการ 

 การจดัฝึกอบรมพนักงานเพ่ือให้พนักงานมีความรู้ความเขา้ใจในการให้บริการ Internet Banking 
ของธนาคารออมสินรวมถึงยงัไดป้ระโยชน์ของการเสนอขอ้คิดเห็นจากการปฏิบติังานจริงกบัผูพ้ฒันาผลิตภณัฑท์าง
การเงินของธนาคารเพ่ือเพ่ิมจ าวนวนผูส้มคัรใชบ้ริการ Internet Banking ให้เพ่ิมข้ึน เกิดจากให้ความรู้ความเขา้ใจจาก
พนักงาน เพ่ือสร้างความประทบัใจในการสมคัรใชบ้ริการ Internet Banking  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ดา้นบุคลากรจะ
ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการInternet Bankingของธนาคารออมสินเพ่ิมข้ึน 

 
ดชันีช้ีวดัความส าเร็จ  
 วดัจ านวนลูกค้าท่ีสมคัรใช้บริการ Internet Banking ใหม่ และมีสถานะ Active ในปี 2562 โดย

สถานะ Active ของ Internet Banking หมายถึง ลูกคา้ท่ีสมคัรใชบ้ริการตอ้งลงทะเบียน เขา้ใชง้านคร้ังแรกภายในวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 

ปัจจยัความส าเร็จ (key Success Factors) 
 การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมกบัลูกคา้ให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีธนาคารตั้งไว ้
แผนการปฏิบติังาน 
 นับจ านวนลูกคา้ท่ีสมคัรใช้บริการ Internet Banking ใหม่และมีสถานะ Active ในปี 2562 หรือ 

Active ต่อเน่ือง 6 เดือนข้ึนไป ความถ่ีในการรายงานทุกเดือน 
 แผนฉุกเฉิน  
 มีการแจกของก านลัเม่ือสมคัรสมาชิกแลกกบักระปุกออมสิน 
ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั 
ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจสมคัรใช้บริการ Internet Banking ของธนาคารออมสิน คร้ังน้ี

ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1.   ธนาคารควรจดัอบรมพนักงานดา้นกิริยามารยาทและมนุษยสัมพนัธ์ เพ่ือให้พนักงานมีมารยาทท่ีสุภาพ

อ่อนโยน เป็นกนัเองกบัลูกคา้และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการกบัลูกคา้ 
2.  ธนาคารควรจดัฝึกอบรมพนกังาน เพ่ือให้มีความรอบรู้ รู้จริงในเร่ืองการใชบ้ริการ Internet Banking ของ

ธนาคารทุกประเภท มีความเช่ียวชาญในการปฏิบติังานเป็นอย่างดี เพ่ือให้ลูกคา้มัน่ใจในการให้บริการของพนกังาน 
3.  ธนาคารควรก าหนดให้มีการตกแต่งให้สวยงามเหมาะสม มีบรรยากาศท่ีดี มีแสงสว่างท่ีเพียงพอ ไม่แออดั 

และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือให้ลูกคา้สดช่ืนเม่ือเขา้มาใชบ้ริการกบัทางธนาคาร 
 

กติตกิรรมประกาศ   
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจากท่านอาจารยด์ร.นงนภสั   แกว้พลอย อาจารย์

ท่ีปรึกษาการคน้ควา้ดว้ยตนเอง รวมถึงคณะอาจารยห์ลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเงินทุกท่าน ท่ีให้
ความกรุณาแนะน า ตรวจตราแก้ไขเน้ือหา ตลอดจนให้ก  าลังใจในการท าการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ขอกราบ
ขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ท่ีให้การสนับสนุนในการมาศึกษาต่อระดบัปริญญาโท และขอบคุณผูใ้หญ่ทุกท่านท่ีให้
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ค าแนะน าต่างๆ รวมถึงพ่ีๆ เพ่ือนๆนักศึกษาปริญญาทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้ก  าลงัใจและความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาใน
การท าการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
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ปัญหาจ านวนหนี้ค้างช าระไม่เกนิ 3 เดือน (SM3)  
ของศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขตอุทัยธานี เพิม่ขึน้ 

Problem of overdue debt not more than 3 months (SM3)  
of the Uthai Thani Debt Management and Control Center increased 

กมลชนก เข็มทอง1  
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตัถุประสงค์ 2 ดา้น ประกอบดว้ย 1. เพ่ือ

วิเคราะห์ปัญหาจ านวนหน้ีคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน (SM3) ของศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี เพ่ิมข้ึน และ 
2. เพ่ือหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาจ านวนหน้ีคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน (SM3) ของศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขต
อุทยัธานี เพ่ิมข้ึน ผลการศึกษามีดงัน้ี 1. ปัญหาจ านวนหน้ีคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน (SM3) ของศูนยค์วบคุมและบริหาร
หน้ี เขตอุทยัธานี เพ่ิมข้ึน พบว่า สาเหตุส าคญัท่ีท าให้เกิดหน้ีคา้งช าระในดา้นลูกหน้ีคือ ลูกหน้ีมีหน้ีสินหลายทาง 
กิจการของลูกหน้ีขาดทุน และลูกหน้ีมีภาระใชจ่้ายในครอบครัวสูง 2. แนวทางการแกไ้ขปัญหาจ านวนหน้ีคา้งช าระไม่
เกิน 3 เดือน (SM3) ของศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี เพ่ิมข้ึน พบว่า ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขต
อุทยัธานี ควรมีการจดัทีมออกเดินตลาดหน้ี โดยการออกไปพบลูกหน้ีถึงบา้นหรือสถานท่ีท างาน เพ่ือให้ความรู้ดา้น
การบริหาร ดา้นการจดัการ และความรู้ในการช าระหน้ีเพ่ือไม่ให้เกิดเป็นหน้ีเสีย หรือหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้อง
ธนาคาร โดยตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงาน เพ่ือความสะดวก ของพนกังานในการออกติดตามหน้ีท่ีเกิดขั้น  
ค าส าคญั:  ปัญหา, หน้ีคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน (SM3), ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี 

 

ABSTRACT 
This Qualitative Research is conducted with 2 purposes as listed below: 1. To analysis of the problem of 

overdue debt not more than 3 months (SM3) of the Uthai Thani Debt Management and Control Center increased and 
2. To guidelines for troubleshooting of overdue debt not more than 3 months (SM3) of the Uthai Thani Debt 
Management and Control Center increased. The results of the study were as follows. 1. Problem of overdue debt not 
more than 3 months (SM3) of the Uthai Thani Debt Management and Control Center increased were main cause of 
debt owed on the debtor is Debtors have many liabilities, business of the debtor, loss And the debtor has a high burden 
on family expenses. 2. Guidelines for troubleshooting of overdue debt not more than 3 months (SM3) of the Uthai 
Thani Debt Management and Control Center increased were Uthai Thani Debt Management and Control Center 
should have a team to market debt. By going out to meet the debtor to the home or work place, to provide management 
knowledge Management And knowledge of debt settlement in order to prevent bad debts Or debt that does not 
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generate income for the bank Which must be supported by the agency for your convenience of employees in issuing 
follow-up debts. 
Keywords:  Problem, Overdue debt not exceeding 3 months (SM3), Debt Management and Control Center    
 
1. บทน า 

ธนาคารออมสิน ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี มีหนา้ท่ีดูแลบริหารจดัการและติดตามลูกหน้ีคา้ง
ช าระของสาขาท่ีศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี รับผดิชอบทั้งส้ิน 11 สาขา จากขอ้มูล 3 ปี ยอ้นหลงัปรากฏ
ว่า จ  านวนลูกหน้ีคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน (SM3) ของศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานีเพ่ิมข้ึนมาก และมี
แนวโน้มว่าจะมีจ านวนเพ่ิมข้ึนในปีต่อไป ส่งผลให้อาจเกิดเป็นหน้า NPLs ในอนาคต ตอ้งกนัเงินส ารองเพ่ิมมากข้ึน 
รายงานลูกหน้ีคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน (SM3) ของศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี 3 ปี ยอ้นหลงั ขอ้มูลปี 
2559 ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน จ านวน  762 ราย เป็นเงิน 259,499,159.69 บาท ขอ้มูลปี 2560 ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระ
ไม่เกิน 3 เดือน จ านวน 2,050 ราย เป็นเงิน 728,915,590.54 บาท และขอ้มูลปี 2561 ณ เดือนพฤศจิกายน ลูกหน้ีท่ีคา้ง
ช าระไม่เกิน 3 เดือน จ านวน 2,515 ราย เป็นเงิน 835,146,516.63 บาท ขอ้มูลลูกหน้ีคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน (SM3) 
ของธนาคารออมสิน ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี แสดงเป็นกราฟดงัน้ี  
 

 
 

ภาพท่ี 1 จ านวนหน้ีคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน (SM3) ของธนาคารออมสิน  
ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี 
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ตารางท่ี 1 จ านวนลูกหน้ีท่ีคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน(SM3) รายสาขา ของศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี ปี 
2560 

สาขา จ านวนราย จ านวนเงิน 
อุทยัธานี 320 160,826,320.93 
หนองฉาง 435 191,364,530.00 
ลานสัก 163 61,365,806.34 
บา้นไร่ 189 41,174,912.90 
ชยันาท 203 84,331,010.82 
มโนรมย ์ 186 37,422,343.30 
วดัสิงห์ 173 41,065,878.15 
หันคา 133 54,116,350.05 
สรรคบุรี 103 26,615,246.20 
สรรพยา 132 30,045,162.49 

สะพานใหม่ 13 588,029.36 
รวม 2,050 728,915,590.54 

 

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี มีผลการสัมภาษณ์ว่า ศูนยค์วบคุมและ
บริหารหน้ี เขตอุทยัธานี มีจ  านวนหน้ีคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน (SM3) ของศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี 
เพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงสถิติท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ จากท่ีกล่าวมาท าให้ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาปัญหา
จ านวนหน้ีคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน (SM3) ของศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี เพ่ิมข้ึน และเพ่ือหาแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาจ านวนหน้ีคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน (SM3) ของศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี เพ่ิมข้ึน 
ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดรั้บเป็นแนวทางให้ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี สามารถน าวิธีการไปปฏิบติังานเพ่ือลด
จ านวนลูกหน้ีคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน (SM3) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาจ านวนหน้ีค้างช าระไม่เกิน 3 เดือน (SM3) ของศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขต

อุทยัธานี เพ่ิมข้ึน 
2. เพ่ือหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาจ านวนหน้ีคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน (SM3) ของศูนยค์วบคุมและบริหาร

หน้ี เขตอุทยัธานี เพ่ิมข้ึน 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
3.1 การก าหนดประชากร 
ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัญหาจ านวนหน้ีค้างช าระไม่เกิน 3 เดือน (SM3) ของศูนยค์วบคุมและ

บริหารหน้ี เขตอุทยัธานี เพ่ิมข้ึน ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
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1. ลูกคา้ของศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี ก  าหนดขนาดโดยใชสู้ตรในการหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ของยามาเน ท่ีความเช่ือมัน่ 90% ท าให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 100 คน ใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Accidental 
Sampling) 

2. ผูบ้ริหารและหัวหน้าหน่วยของศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) ท  าให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 5 คน ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี หัวหน้าหน่วย
ควบคุมคุณภาพหน้ี หัวหน้าหน่วยบริหารหน้ี หัวหน้าหน่วยบริหารคดี และหัวหน้าหน่วยสนับสนุนการควบคุมและ
บริหารคุณภาพหน้ี  

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
ในการวิจยัคร้ังน้ี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั มีดงัน้ี 
1. แบบสอบถาม ส าหรับลูกคา้ของศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี  
2. แบบสัมภาษณ์ ส าหรับผูบ้ริหารและหัวหนา้หน่วยของศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี  
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษา ปัญหาจ านวนหน้ีคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน (SM3) ของศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี 

เพ่ิมข้ึน มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ในการวิจยัคร้ังน้ีเก็บขอ้รวบรวมขอ้มูลโดยใชข้อ้มูล ดงัน้ี 

1.1 ขอ้มูลจากแบบสอบถามกบัลูกคา้ของศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี จ านวน 100 คน  
1.2 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและหัวหน้าหน่วยของศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี 

จ านวน 5 คน 
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ในการศึกษาคร้ังน้ี ใช้ข้อมูลหน้ีค้างช าระไม่เกิน 3 เดือน (SM3) ในปี 

2559 ถึงปี 2561 จากศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี เป็นหลกั โดยผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากศูนยค์วบคุม
และบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี โดยคน้ควา้จากเอกสาร หนงัสือ วารสาร และส่ิงพิมพท่ี์บนัทึกขอ้มูลของศูนยค์วบคุมและ
บริหารหน้ี เขตอุทยัธานี และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีคา้งช าระท่ีมีเผยแพร่อยูใ่นเวบ็ไซตใ์น
อินเตอร์เน็ต โดยใชว้ิธีการประมวลจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ และน าขอ้มูลนั้นมาตรวจสอบขอ้เท็จจริงจึง
ขอ้มูลต่างๆ มาประกอบการวิเคราะห์ได ้

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
เม่ือไดข้อ้มูลมาแลว้ ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์แบบสอบถาม ส าหรับลูกค้าของศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี ด าเนินการ

วิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean)  
2. การวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและหัวหน้าหน่วยของศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี 

จ  านวน 5 คน ผูว้ิจยัด าเนินการโดยการก าหนดขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ ตามประเด็นการศึกษาคน้ควา้ วิเคราะห์ขอ้มูลตาม
ความมุ่งหมายท่ีก าหนดไวโ้ดยวิธีการตีความและน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ด้วยการพรรณนา 

3. การสรุปผลการวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้ แนวทางแก้ไขปัญหา ปัจจัยความส าเร็จ ดัชนีวัดความส าเร็จ 
แผนปฏิบติัการ และแผนฉุกเฉิน ส าหรับการแกไ้ขปัญหาจ านวนหน้ีคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน (SM3) ของศูนยค์วบคุม
และบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี เพ่ิมข้ึน ผูศึ้กษามีล าดบัขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
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3.1 ผูศึ้กษาจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ โดยน าค าสัมภาษณ์จากผูถู้กสัมภาษณ์มาเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความต่างของแต่ละบุคคล และจดัล าดบัความส าคญัและคุณลกัษณะของขอ้มูล 

3.2 น าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ท่ีจดัล าดบัความส าคญัแลว้น ามาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลทางเอกสารต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือท่ีจะทราบถึงลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนั
ของขอ้มูล 

3.3 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และจากการศึกษาต่างๆ มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลร่วมกนัอย่างเป็น
ระบบและน าไปสู่การเช่ือมโยงข้อมูลเข้าดว้ยกนั แสดงความส าคัญของขอ้มูลไดช้ัดเจนยิ่งข้ึน เพ่ือสะดวกในการ
วิเคราะห์และเขียนรายงานขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะเป็นขอ้มูลเชิงพรรณนาท่ีมีรายละเอียดและลึก  มีการอา้งถึง
โดยตรงเก่ียวกบัท่ีมาของขอ้มูลไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้หรือขอ้มูลทางเอกสาร 

ดงันั้น ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการตอบประเด็นสัมภาษณ์ และขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ จะถูกน ามา
วิเคราะห์และประมวลผลโดยเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ในแง่ต่างๆ ตามขอ้เทจ็จริง ทั้งในเชิงเหตุและผลซ่ึงการวิเคราะห์
จะออกมาในลักษณะของการพรรณนาน าไปสู่ค าตอบในการศึกษาและสรุปตามหลกัวิชาการประกอบการเขียน
รายงานเพ่ือช้ีให้เห็นถึงแนวทางแกไ้ขปัญหา ปัจจยัความส าเร็จ ดชันีวดัความส าเร็จ แผนปฏิบติัการ และแผนฉุกเฉิน 
ส าหรับการแกไ้ขปัญหาจ านวนหน้ีคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน (SM3) ของศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี 
เพ่ิมข้ึน 
 

4. ผลการวจิัย 
แนวคิดเก่ียวกบัมูลเหตุของการคา้งช าระหน้ี การคา้งช าระหน้ีของลูกหน้ีเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไดย้ากในการ

ด าเนินงานของธนาคารเน่ืองจากการอ านวยสินเช่ือแก่ลูกคา้ท่ีมาขอสินเช่ือแมว้่าไดมี้การตรวจสอบคุณสมบติัของผูกู้ ้
แลว้ก็ตามแต่ยงัมีปัจจัยท่ีส่งผลให้ลูกหน้ีไม่สามารถช าระหน้ีคืนไดต้ามก าหนดท่ีระบุไวใ้นสัญญาธนาคารเองก็มี
ระบบตรวจสอบติดตามหน้ีภายหลงัจากท่ีไดใ้ห้กูแ้ลว้ซ่ึงตอ้งหาวิธีการหรือมาตรการในการควบคุมหน้ีคา้งช าระให้อยู่
ในระดบัท่ีไม่เกินเป้าหมายท่ีก าหนด ซ่ึงมูลเหตุของการคา้งช าระหน้ีพอจะสรุปไดด้งัน้ี 

1. มูลเหตุท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้หากปัจจยัดงักล่าวเปล่ียนแปลงย่อม
ส่งผลกระทบต่อตวัลูกหน้ีได ้ไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล ค่านิยมและเทคโนโลย ีและภยัธรรมชาติ 

2. มูลเหตุท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนภายในธนาคารท่ีเป็นผูป้ล่อยสินเช่ือเองและ
สามารถควบคุมการเปล่ียนแปลงได้ ได้แก่ การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย การประเมินราคาหลกัทรัพยท่ี์ไม่
เหมาะสม ระบบการติดตามและควบคุมหน้ีของธนาคารไม่มีประสิทธิภาพ และการอ านวยสินเช่ือของธนาคารท่ีไม่มี
การกลัน่กรองท่ีดี 

3. มูลเหตุท่ีเกิดจากตวัลูกหน้ี ไดแ้ก่ การท่ีลูกหน้ีน าเงินไปใชผ้ิดวตัถุประสงค์ของการกูย้มื การยา้ยถ่ินท่ีอยู ่
การเปล่ียนงาน การถูกเลิกจา้งงาน ลูกหน้ีถึงแก่กรรมหรือเจ็บป่วยเร้ือรัง ลูกหน้ีใชจ่้ายฟุ่มเฟือยมีหน้ีสินภายนอกมาก 
ลูกหน้ีท าการคา้เกินตวั และลูกหน้ีเจตนาบิดพล้ิวไม่ยอมช าระหน้ีหรือน าเงินไปช าระหน้ีภายนอกก่อนน าเงินไปช าระ
คืนแก่ธนาคาร 

ปัญหาจ านวนหน้ีคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน (SM3) ของศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี เพ่ิมข้ึน 
พบว่า สาเหตุส าคญัท่ีท าให้เกิดหน้ี คา้งช าระในดา้นลูกหน้ีคือ ลูกหน้ีมีหน้ีสินหลายทาง กิจการของลูกหน้ีขาดทุน และ
ลูกหน้ีมีภาระใชจ่้ายในครอบครัวสูง ส าหรับดา้นองคก์ร คือการด าเนินการติดตามหน้ีของศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี
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ไม่ต่อเน่ือง พนกังานไม่สามารถควบคุมการติดตามหน้ีอย่างทนัท่วงที และดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอก คือ การท่ีสภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตวั นอกจากนั้น ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ีมีเทคโนโลยใีนการติดตาม และทวงถามหน้ีท่ีทนัสมยั แต่
มีสาเหตุท่ีส าคญั คือ พนักงานขาดทกัษะในการติดตาม ทวงถามหน้ี ขาดความรู้เก่ียวกบัทกัษะการเจรจาเร่งรัดหน้ี 
ผูบ้ริหารไม่ค่อยให้ความส าคญั และเนน้การติดตามหน้ีอยา่งเร่งด่วน ยงัมีสาเหตุอ่ืนๆ เช่น ลูกหน้ียา้ยท่ีอยู ่ติดต่อลูกหน้ี
ไม่ได ้ลูกหน้ีไม่มีความสามารถในการช าระหน้ี เน่ืองจาก ปัญหาค่าใชจ่้ายในครอบครัว และสภาวะทางเศรษฐกิจท่ี
ผ่านมาท าให้ธุรกิจยงัไม่ฟ้ืนตวัเต็มที ส่วนสาเหตุดา้นบุคลากร คือพนักงานไม่เพียงพอ และท างานหลายหน้าท่ี ทั้งยงั
ขาดประสบการณ์ในการติดตาม ทวงถาม หน้ี และการใชง้านระบบช าระหน้ี ท าให้ลูกหน้ีบางกลุ่มเปล่ียนสถานะจาก
ลูกหน้ีปกติสาเหตุดา้นลูกหน้ี คือ ลูกหน้ีประสบปัญหาทางธุรกิจ จากการขาดประสบการณ์ ขาดความรู้ในการบริหาร
การจดัการ ซ่ึงปัญหาทางเศรษฐกิจทางการเมือง และใชสิ้นเช่ือผิดวตัถุประสงค์ ท าให้ธุรกิจขาดทุน ภาระค่าใชจ่้ายก็
เพ่ิมมากขั้น ท าให้ลูกหน้ีไม่มีความ สามารถในการช าระหน้ีคืนให้กับศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี สาเหตุด้าน
กระบวนการ คือการติดตามและทวงถามล่าชา้เน่ืองจากมีพนักงานน้อยดูบญัชีลูกหน้ีไดไ้ม่ครบ ในส่วนขั้นตอนการ
วิเคราะห์สินเช่ือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑจ์ริงซ่ึงเกิดจากการเน้นเป้ายอดสินเช่ือแต่ละสาขามากเกินไป  และขั้นตอน
การใชร้ะบบงานพนักงานยงัไม่ไดรั้บการอบรมครบทุกระบบ  งานท าให้เกิดความผิดพลาดในการท างาน สุดทา้ย
สาเหตุดา้นการสนบัสนุน คือหน่วยงานใหญ่ยงัไม่ให้การสนบัสนุน เต็มท่ีในการติดตาม ทวงถามหน้ี รถท่ีออกติดตาม
หน้ีก็ไม่เพียงพอ ท าให้บางวนัไม่สามารถออกไปเจรจากบัลูกหน้ีได ้

   
5. การอภปิรายผล 

แนวทางการแกไ้ขปัญหาจ านวนหน้ีคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน (SM3) ของศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขต
อุทยัธานี เพ่ิมข้ึน มีดงัน้ี 

1. การปรับปรุงโครงสร้างหน้ี เพ่ือแกไ้ขหน้ีทัว่ไปและหน้ีท่ีมีปัญหา เพ่ือให้ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ีมี
โอกาสได้รับช าระหน้ีคืนสูงสุด เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินกิจการต่อไปทั้งของลูกหน้ีและศูนย์
ควบคุมและบริหารหน้ี เพ่ือลูกหน้ีของ ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ีท่ีประสบปัญหาการช าระหน้ีเน่ืองจากผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกิจแต่ยงัมีแนวโน้มท่ีจะด าเนินธุรกิจได  ้ เกณฑก์ารปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย  

2. การให้คะแนนและรางวลัพิเศษแก่พนักงาน เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์
ภายในหน่วยงาน เพ่ือเร่งรัดการติดตามหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ 

3. จัดทีมออกเดินตลาดหน้ี โดยการออกไปพบลูกหน้ีถึงบา้นหรือสถานท่ีท างาน เพ่ือให้ความรู้ดา้นการ
บริหาร ดา้นการจดัการ และความรู้ในการช าระหน้ีเพ่ือไม่ให้เกิดเป็นหน้ีเสีย หรือหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคาร 
โดยตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงาน เพ่ือความสะดวก ของพนกังานในการออกติดตามหน้ีท่ีเกิดขั้น 

4. จดัอบรมสัมมนาแก่พนกังาน โดยแบ่งหนา้ท่ีพนกังานให้ชดัเจน และมีพนกังานติดตาม ทวงถามหน้ีในแต่
ละฝ่ายให้พนักงานเขา้ ฝึกอบรม ทั้งการเจรจากบัลูกหน้ี การใชร้ะบบงาน และการให้ความรู้เก่ียวการบริหารจดัการ 
เพ่ือให้เกิดความช านาญในการท างาน   
 
 
 
 



 การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1615 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากขอ้มูลทั้งหมดสามารถสรุปผลเพ่ือให้ได ้แนวทางแกไ้ขปัญหา ปัจจยัความส าเร็จ ดชันีวดัความส าเร็จ 

แผนปฏิบติัการ และแผนฉุกเฉิน ส าหรับการแกไ้ขปัญหาจ านวนหน้ีคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน (SM3) ของศูนยค์วบคุม
และบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี เพ่ิมข้ึน ดงัน้ี 

แนวทางแก้ไขปัญหา  
ทางเลือกท่ี 1 การปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี เพ่ือแกไ้ขหน้ีทัว่ไปและหน้ีท่ีมี

ปัญหา เพ่ือให้ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ีมีโอกาสไดรั้บช าระหน้ีคืนสูงสุด เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ด าเนินกิจการต่อไปทั้งของลูกหน้ีและศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เพ่ือลูกหน้ีของ ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ีท่ี
ประสบปัญหาการช าระหน้ีเน่ืองจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจแต่ยงัมีแนวโน้มท่ีจะด าเนินธุรกิจได ้ เกณฑ์การ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย  

ขอ้ดี มีหลกัเกณฑใ์นการด าเนินการท่ีชดัเจน 
ข้อเสีย ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี เสียผลประโยชน์บา้ง เน่ืองจากต้องมีการลดดอกเบ้ีย

บางส่วนให้แก่ลูกคา้ งบประมาณท่ีใช ้ประมาณไม่แน่นอน 
ทางเลือกท่ี 2 การให้คะแนนและรางวลัพิเศษแก่พนกังาน  
ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี ควรมีการให้คะแนนและรางวลัพิเศษแก่พนักงาน เพ่ือสร้าง

แรงจูงใจในการปฏิบติังาน เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน เพ่ือเร่งรัดการติดตามหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ 
ขอ้ดี สะดวก รวดเร็ว สามารถด าเนินการไดต้ลอดเวลา 
ขอ้เสีย ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่าย งบประมาณท่ีใช ้ประมาณ 30,000 บาท 
ทางเลือกท่ี 3 การจดัทีมออกเดินตลาดหน้ี  
ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี ควรมีการจดัทีมออกเดินตลาดหน้ี โดยการออกไปพบลูกหน้ีถึง

บา้นหรือสถานท่ีท างาน เพ่ือให้ความรู้ดา้นการบริหาร ดา้นการจดัการ และความรู้ในการช าระหน้ีเพ่ือไม่ให้เกิดเป็น
หน้ีเสีย หรือหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคาร โดยตอ้งไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงาน เพ่ือความสะดวก ของ
พนกังานในการออกติดตามหน้ีท่ีเกิดขั้น 

ขอ้ดี สามารถเขา้ถึงลูกหน้ีท าให้ทราบถึงปัญหาและน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งตรงประเด็น 
ขอ้เสีย มีความล่าชา้ท าให้เสียเวลาในการด าเนินการ งบประมาณท่ีใช ้ประมาณ 20,000 บาท 
จากทางเลือกทั้งหมด ผูว้ิจยัตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ี 3 การจดัทีมออกเดินตลาดหน้ี เป็นแนวทางการแก้ไข

ปัญหาจ านวนหน้ีคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน (SM3) ของศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี เพ่ิมข้ึน 
ปัจจัยความส าเร็จ  
1. ดา้นการให้บริการ ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี ควรมีการจดัทีมออกเดินตลาดหน้ี โดยการ

ออกไปพบลูกหน้ีถึงบา้นหรือสถานท่ีท างาน  
2. ดา้นความรู้ ความสามารถของพนกังาน ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี ควรให้ความรู้ดา้นการ

บริหาร ดา้นการจดัการ และความรู้ในการช าระหน้ีเพ่ือไม่ให้เกิดเป็นหน้ีเสีย หรือหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคาร 
แก่พนกังาน 
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ดัชนีวดัความส าเร็จ  
1. พนกังานของศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี ออกไปพบลูกหน้ีถึงบา้นหรือสถานท่ีท างานมากข้ึน 
2. พนักงานของศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี ความรู้ ความสามารถ ในการแกไ้ขปัญหาจ านวน

หน้ีคา้งช าระมากข้ึน 
แผนปฏบิัตกิาร  
ในปี 2563 ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี ด าเนินการสั่งการและจดัท าตารางงานเพ่ือให้พนักงาน

ทุกคนใชเ้วลาทั้งในเวลาท างานและนอกเวลาท างาน ออกไปพบลูกหน้ีถึงบา้นหรือสถานท่ีท างานมากข้ึน พร้อมทั้ง
รายงานผลการท างาน จนครบจ านวนท่ีศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี ก  าหนดให้ 

แผนฉุกเฉิน 
ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี ควรมีการก าหนดบทลงโทษแก่พนกังานท่ีไม่สามารถออกไปพบ

ลูกหน้ีถึงบา้นหรือสถานท่ีท างาน และรายงานผลการท างาน ไดค้รบจ านวนท่ีศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี 
ก  าหนดไว ้

ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป มีดงัน้ี 
1. เน่ืองจากในการวิจยั คร้ังน้ีเป็นการศึกษาจากขอ้มูลและความคิดเห็นในช่วงเวลาระยะเวลาหน่ึงของการ

วิจยัเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ ดงันั้น จึงควรมีการศึกษาขอ้มูลจากลูกหน้ีเป็นระยะๆ เพ่ือให้
ทราบถึงปัญหาและแนวทางแกไ้ขหน้ีคา้งช าระไดม้ากยิง่ข้ึน 

2. การวิจยัคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาวิจยัการเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามหน้ีคา้งช าระลูกหน้ีของศูนย์
ควบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี เพ่ือเป็นการหาแนวทางในการเร่งรัดและติดตามหน้ีคา้งช าระให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 

3. เน่ืองจากในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีได้ท  าการส ารวจขอ้มูลลูกคา้ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตอุทยัธานี 
เท่านั้น ดงันั้นในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัลูกคา้ท่ีมีหน้ีคา้งช าระในสาขาต่างๆ ของศูนยค์วบคุม
และบริหารหน้ี และเพ่ิมปัจจยัท่ีอาจท าให้เกิดหน้ีคา้งช าระของลูกหน้ีให้มีความหลากหลายมากยิง่ข้ึน เพ่ือจะไดมี้การ
ส ารวจขอ้มูลและทราบปัจจยัท่ีท  าให้เกิดหน้ีคา้งช าระไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากยิง่ 
 

กติตกิรรมประกาศ  
การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก ดร.ธฤตพน อู่สวสัด์ิ อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษา

คน้ควา้อิสระ ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะน า ตรวจตรา และแกไ้ขเน้ือหา ตลอดจนให้ก  าลงัใจในการท าการศึกษาคน้ควา้
อิสระในคร้ังน้ี  

ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีโครงการปริญญาโททุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกตลอดระยะเวลา
ท่ีท าการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ และพ่ีๆ เพ่ือนนักศึกษาปริญญาทุก
ท่าน ท่ีไดใ้ห้ก  าลงัใจและความช่วยเหลือในการท าการศึกษาคน้ควา้อิสระตลอดมา 
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ปัญหาการลดลงของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ (รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ)  
ของธนาคารออมสิน สาขาหนองเบน ในช่วง 2 ปี ย้อนหลัง (ปี 2560 และ ปี 2561) 

Problem of declining non-interest income (Fee and service income)  
of the Government Savings Bank, Nong Ben Branch in the past 2 years (2017 and 2018) 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตัถุประสงค์ 2 ดา้น ประกอบดว้ย 1. เพ่ือ

ศึกษาปัญหาการลดลงของรายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ีย (รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ) ของธนาคารออมสินสาขาหนอง
เบน ในช่วง 2 ปี ยอ้นหลัง 2. เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการลดลงของรายได้ท่ีไม่ใช่ดอกเบ้ีย (รายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการ) ของธนาคารออมสินสาขาหนองเบน ในช่วง 2 ปี ยอ้นหลงั ผลการศึกษามีดงัน้ี 1. ปัญหาการ
ลดลงของรายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ีย (รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ) ของธนาคารออมสินสาขาหนองเบน ในช่วง 2 ปี 
ยอ้นหลงั พบว่า ก าไรของธนาคารมีแนวโนม้ลดลงอยา่งชดัเจนนกัในช่วงท่ีอตัราดอกเบ้ียต ่า แต่ส าหรับรายไดด้อกเบ้ีย
สุทธินั้น จะเห็นไดว้่าช่วงความแตกต่างของขอ้มูลกวา้งข้ึนในช่วง 4-5 ปีหลงั ซ่ึงหลกัๆ มาจากการท่ีรายไดด้อกเบ้ีย
สุทธิของธนาคารท่ีเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศลดลง 2. แนวทางการแกไ้ขปัญหาการลดลงของรายไดท่ี้ไม่ใช่
ดอกเบ้ีย (รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ) ของธนาคารออมสินสาขาหนองเบน ในช่วง 2 ปี ยอ้นหลงั พบว่า ธนาคาร
ควรปรับเปล่ียนการบริการลูกคา้ เพ่ือให้สามารถรองรับการส่ือสารจากหลากหลายช่องทาง เช่น ลูกค้าสามารถ
สอบถามขอ้มูลไดท้างขอ้ความ ส่ือสังคมออนไลน์ และแชท มีการน าเทคโนโลยดีา้นบริการลูกคา้รูปแบบใหม่มาใช้
เพ่ือสนบัสนุนช่องทางการให้บริการท่ีมีอยูท่ ั้งหมด โดยจะเช่ือมโยงกบัระบบการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์และการตลาด  
ค าส าคญั:  ปัญหา, รายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ีย, ธนาคารออมสิน 

 

ABSTRACT 
This Qualitative Research is conducted with 2 purposes as listed below: 1. To study problem of declining 

non-interest income (Fee and service income) of the Government Savings Bank, Nong Ben Branch in the past 2 years 
2. To guidelines for troubleshooting of declining non-interest income (Fee and service income) of the Government 
Savings Bank, Nong Ben Branch in the past 2 years. The results of the study were as follows. 1. Problem of declining 
non-interest income (Fee and service income) of the Government Savings Bank, Nong Ben Branch in the past 2 years 
were bank's profit is likely to decline significantly during low interest rates, but for the net interest income, it can be 
seen that the range of data differences has increased in the last 4-5 years, mainly due to the decrease in net interest 
income of banks that are branches of foreign banks. 2. Guidelines for troubleshooting of declining non-interest income 
(Fee and service income) of the Government Savings Bank, Nong Ben Branch in the past 2 years were bank should 
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adjust the customer service, in order to be able to support communication from various channels, for example, 
customers can ask for information via text message, social media and chat have introduced new customer service 
technology to support all available service channels, by linking with customer relationship management and 
marketing systems. 
Keywords:  Problem, Non-interest income, Government Savings Bank 
 
1. บทน า 

ธนาคารออมสินเขตนครสวรรค ์สาขาหนองเบน จงัหวดันครสวรรค ์ เป็นสาขาท่ีเปิดให้บริการตั้งแต่ปี ธ.ค. 
2554 เปิดด าเนินการมาแลว้ 7 ปี มีแนวโนม้ลดลงและไม่เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคาร โดยรายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ีย
หรือรายไดค่้าธรรมเนียมและบริการต่างๆของธนาคาร ประกอบดว้ย 

1. รายไดค่้าธรรมเนียมสินเช่ือ ประกอบดว้ยรายไดค่้าธรรมเนียมประเมินราคาหลกั และตรวจสภาพท่ีดิน 
ค่าธรรมเนียมการจดัการสินเช่ือ ค่าธรรมเนียมการออกหนงัสือค ้าระกนั และค่าธรรมเนียมกรณีลูกคา้ไม่จดัท านิติกรรม
สัญญา 

2. รายไดค่้าธรรมเนียมจากธุรกรรมเงินฝากและบตัรอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบดว้ยรายไดค่้าธรรมเนียมบริการ 
Mobile Banking ค่าธรรมเนียมบริการ กอช. ค่าธรรมเนียม Bill Payment ค่าธรรมเนียมบตัรรายปี/ATM ค่าธรรมเนียม
บตัร ATM  

3. รายไดจ้ากประกนัภยัและประกนัชีวิต เป็นการให้บริการโดยน าเสนอบริการของบริษทัอ่ืน  หรือเรียกว่า
ตวัแทน หรือเรียกว่าเป็นรายไดค่้านายหนา้การขายประกนัชีวิตประกนัภยั การให้บริการจดัการกองทุน เป็นตน้ 

4. รายไดจ้ากบตัรเครดิต เป็นค่าธรรมเนียมดา้นการท าธุรกรรมดา้นการเงิน เช่น  การแลกเปล่ียนเงินตรา
ระหว่างประเทศ รายไดจ้ากการกดเงินสด เป็นตน้ 

5. รายไดค่้าธรรมและบริการอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมจากการรับอาวลัตัว๋ ค่าธรรมเนียมฝากถอน
ต่างส านกังาน ค่าธรรมเนียมเช็คเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมจากการออกหนังสือ
รับรองภาระสินเช่ือ เป็นตน้ 

จากรายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ียหรือรายไดค่้าธรรมเนียมแบริการของสาขาหนองเบนมีแนวโนม้ลดลง อาจท าให้
เกิดกระทบท าให้รายไดจ้ากการด าเนินงานของสาขาลดลง และหากธนาคารไม่หาแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ข
หรือหหาแนวคิดเนน้สร้างรายไดจ้ากบริการอ่ืนๆ เช่น การลงทุน ค่าธรรมเนียมการลงทุน และบริการทางการเงินอ่ืนๆ 
อาจมีผลกระทบท าให้ธนาคารมีการลดตน้ทุนการจดัการเงินสด  คือ การปรับเปล่ียนรูปแบบของสาขา ลดขนาดของ
สาขาลง ลดจ านวนพนักงานให้น้อยลง ซ่ึงท าให้พนักงานของธนาคารสาขาหนองเบนมีภาระในการท างานมากข้ึน 
เม่ือเทียบกบัเป้าหมาย (KPI) ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี จนอาจท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลงไดใ้นอนาคต จากขอ้มูล
ผลการด าเนินงานของธนาคารออมสินเขตนครสวรรค์ สาขาหนองเบน ฝ่ายบริหารงานสาขา ณ.วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 มีการสรุปผลประกอบการดงัตารางและกราฟ ต่อไปน้ี  
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ตารางท่ี 1 รายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ียของธนาคารออมสินเขตนครสวรรค ์สาขาหนองเบน ปี2555-2561 
ปี รายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ีย เป้าหมาย ส่วนต่างระหว่างเป้าหมาย 

2555 1.10 1.62 -0.52 
2556 1.75 2.18 -0.43 
2557 2.30 2.68 -0.38 
2558 2.97 5.07 -2.10 
2559 5.68 4.42 1.26 
2560 4.42 5.26 -0.84 
2561 3.99 6.31 -2.32 

    

 
 

ภาพท่ี 1 รายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ียของธนาคารออมสินเขตนครสวรรค ์สาขาหนองเบน ปี2555-2561 
 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ธนาคารออมสินสาขาหนองเบน มีผลการสัมภาษณ์ว่า ธนาคารออมสินสาขาหนองเบน มี

รายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ีย (รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ) ในช่วง 2 ปี ยอ้นหลงั (ปี 2560 และ ปี 2561) ลดลงซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ข้อมูลเชิงสถิติท่ีได้กล่าวไวข้า้งต้น จากท่ีกล่าวมาท าให้ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาการลดลงของรายได้ท่ีไม่ใช่
ดอกเบ้ีย (รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ) ของธนาคารออมสินสาขาหนองเบน ในช่วง 2 ปี ยอ้นหลงั (ปี 2560 และ ปี 2561) เพ่ือ
หาแนวทางการแกไ้ขปัญหาการลดลงของรายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ีย (รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ) ของธนาคารออมสินสาขา
หนองเบน ในช่วง 2 ปี ยอ้นหลงั (ปี 2560 และ ปี 2561) ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดรั้บเป็นแนวทางในการสร้างก าไรให้กบัธนาคารออมสิน
สาขาหนองเบน โดยการเพ่ิมรายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ีย (รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ) ในช่วง 2 ปี ยอ้นหลงั (ปี 2560 และ ปี 2561) 
ไดต่้อไปในอนาคต 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาปัญหาการลดลงของรายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ีย (รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ) ของธนาคารออม

สินสาขาหนองเบน ในช่วง 2 ปี ยอ้นหลงั (ปี 2560 และ ปี 2561) 
2. เพ่ือหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาการลดลงของรายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ีย (รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ) 

ของธนาคารออมสินสาขาหนองเบน ในช่วง 2 ปี ยอ้นหลงั (ปี 2560 และ ปี 2561) 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
3.1 การก าหนดประชากร 
ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัญหาการลดลงของรายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ีย ของธนาคารออมสินสาขาหนองเบน 

ในช่วง 2 ปี ยอ้นหลงั (ปี 2560 และ ปี 2561) ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
1. ลูกคา้ท่ีมีบญัชีเงินฝากและบญัชีสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาหนองเบน ก าหนดขนาดโดยใชสู้ตรในการ

หาขนาดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน ท่ีความเช่ือมัน่ 90% ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก (Accidental Sampling) 

2. ผูบ้ริหารและพนักงานของธนาคารออมสินสาขาหนองเบน  ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ท  าให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 3 คน ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการสาขาธนาคารออมสินสาขาหนองเบน ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา
ธนาคารออมสินสาขาหนองเบน และพนกังานธุรกิจสาขาธนาคารออมสินสาขาหนองเบน 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
ในการวิจยัคร้ังน้ี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั มีดงัน้ี 
1. แบบสอบถาม ส าหรับลูกคา้ท่ีมีบญัชีเงินฝากและบญัชีสินเช่ือ ของธนาคารออมสินสาขาหนองเบน  
2. แบบสัมภาษณ์ ส าหรับผูบ้ริหารและพนกังานของธนาคารออมสินสาขาหนองเบน  
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษา ปัญหาการลดลงของรายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ีย ของธนาคารออมสินสาขาหนองเบน ในช่วง 2 ปี 

ยอ้นหลงั (ปี 2560 และ ปี 2561) มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ในการวิจยัคร้ังน้ีเก็บขอ้รวบรวมขอ้มูลโดยใชข้อ้มูล ดงัน้ี 

1.1 ขอ้มูลจากแบบสอบถามกบัลูกคา้ท่ีมีบญัชีเงินฝากและบญัชีสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาหนอง
เบน จ านวน 100 คน  

1.2 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและพนกังานของธนาคารออมสินสาขาหนองเบน จ านวน 3 คน 
2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) การวิจยัคร้ังน้ีใชข้อ้มูลของการลดลงของรายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ียหรือรายได้

จากค่าธรรมเนียมและบริการ ได้แก่ รายได้ค่าธรรมเนียมสินเช่ือ รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกรรมเงินฝากและบตัร
อิเล็กทรอนิกส์ รายไดจ้ากประกนัภยัและประกนัชีวิต และรายไดจ้ากบตัรเครดิตของธนาคารออมสินสาขาหนองเบน โดย
ยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2561  

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลวิธีการเชิงคุณภาพ โดยเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบบรรยายและ

พรรณนา (Descriptive Research) เคร่ืองมือเก็บขอ้มูลใช้แนวค าถามซ่ึงผูว้ิจยัไดก้  าหนดด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล เม่ือ
ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งเอกสารและภาคสนามไดเ้พียงพอต่อการศึกษาตามวตัถุประสงค์บา้งแลว้ ผูว้ิจยัไดท้  าการ
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วิเคราะห์ขอ้มูลขั้นตน้โดยน ามาจดัหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบตามเคา้โครงเร่ืองแลว้สรุปออกมาเพ่ือเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์และหาข้อมูลเพ่ิมเติมต่อไปหลังจากนั้ นมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์โดยการ
สัมภาษณ์ซ ้ าในบางประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ขอ้มูลมากข้ึนและท าการวิเคราะห์ขอ้มูลอีกคร้ังหน่ึงซ่ึงให้ได้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นจริงมากและผูว้ิจยัได้ใชก้ารตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูลแบบสามเส้ากรณีการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตวัอย่าง (Interview) โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบขอ้มูลสามเส้าดา้นบุคคล กล่าวคือ ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบสามเส้าดา้น
บุคคล  จากผูบ้ริหารและพนกังานของธนาคารออมสินสาขาหนองเบน  หากไดข้อ้มูลเหมือนกนัหรือตรงกนัก็หมายความ
ว่าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีเช่ือถือได ้จากนั้นจึงด าเนินการสรุปผลการวิเคราะห์ เพ่ือให้ได ้
แนวทางแกไ้ขปัญหา ปัจจยัความส าเร็จ ดชันีวดัความส าเร็จ แผนปฏิบติัการ และแผนฉุกเฉิน 
 
4. ผลการวจิัย 

รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย (non-interest income) รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย หรือ  เรียกอีกนัยหน่ึงว่ารายได้จาก
ค่าธรรมเนียม สามารถแบ่งเป็นประเภทของรายไดจ้ากค่าธรรมเนียม ไดด้งัน้ี 

1. รายไดค่้าธรรมเนียมจากการให้บริการของธนาคารพาณิชย ์ส าหรับรายไดค่้าธรรมเนียมจากการให้บริการของ
ธนาคารพาณิชย ์เป็นรายไดซ่ึ้งเกิดจากการท่ีธนาคารให้บริการต่างๆทางดา้นการเงิน ซ่ึงธนาคารจะไดรั้บรายไดใ้นรูปของ
ค่าธรรมเนียม ซ่ึงสามารถจ าแนกประเภทค่าธรรมเนียมได ้ 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ บริการดา้นเงินฝาก บริการดา้นสินเช่ือใน
กระบวนการพิจารณาสินเช่ือของธนาคารพาณิชย ์และบริการบตัรเครดิต บตัรเครดิต  

2. ก าไรปริวรรต เป็นบริการทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรมทางด้านต่างประเทศ  ซ่ึงธนาคารจะได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของค่าธรรมเนียมการบริการ  และส่วนต่างของอัตราแลกเปล่ียน บริการด้านต่างประเทศ เช่น 
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริการรับซ้ือตัว๋เงินต่างประเทศ บริการเรียกเก็บตัว๋เงินต่างประเทศ บริการขายเช็คเดินทาง
ต่างประเทศ บริการโอนเงินไปต่างประเทศ  

3. บริการอ่ืนๆ นอกจากบริการทางการเงินต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ธนาคารจะมีบริการอ่ืนๆ เพ่ือบริการและ
อ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของธนาคาร เช่น บริการให้เช่าตู้นิรภัย บริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริการรถ
อิเล็กทรอนิกส์เคล่ือนท่ี บริการโอนเงินในบญัชีตามค าสั่ง พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ บริการโอนเงินผ่านบญัชี และบริการ
จดัการทางการเงิน  

ปัญหาการลดลงของรายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ีย (รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ) ของธนาคารออมสินสาขาหนอง
เบน ในช่วง 2 ปี ยอ้นหลงั (ปี 2560 และ ปี 2561) พบว่า ธนาคารออมสินสาขาหนองเบน จงัหวดันครสวรรค ์ให้บริการทาง
การเงินหลายรูปแบบและครบวงจร ส าหรับทั้งลูกคา้ธุรกิจและลูกคา้บุคคล มีช่องทางการให้บริการท่ีครอบคลุมลูกคา้ทุก
กลุ่ม นอกจากเครือข่ายสาขาท่ีให้บริการลูกค้าบุคคลเป็นหลกั ธนาคารยงัมีส านักธุรกิจจ านวนมากเพ่ือให้บริการและ
อ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ธุรกิจ บริการเอทีเอ็ม และบริการธนาคารอตัโนมติัต่างๆ นอกจากน้ี ธนาคารยงัพฒันาช่อง
ทางการให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไดแ้ก่ บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและธนาคารทางโทรศพัทมื์อถือ
ส าหรับลูกคา้บุคคล บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตส าหรับลูกคา้ธุรกิจ บริการธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศทาง
อินเทอร์เน็ต และบริการธนาคารทางโทรศพัท ์เพ่ือรองรับความตอ้งการบริการธนาคารดิจิทลัท่ีเพ่ิมข้ึน ธนาคารก าลงัสร้าง
ระบบนิเวศภายใน โดยรวมรูปแบบทางธุรกิจหลายประเภทเขา้ดว้ยกนัในขณะเดียวกนัธนาคารไดร่้วมเป็นพนัธมิตรกบั
ผูป้ระกอบการฟินเทค และธุรกิจเทคโนโลยดิีจิทลัธนาคารด าเนินการปรับเปล่ียนโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถรองรับบริการใหม่ การประมวลผลธุรกรรมดิจิทลัท่ีมีปริมาณเพ่ิมข้ึน และการใชป้ระโยชน์จาก
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ขอ้มูล เพ่ือให้เขา้ใจถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งลึกซ้ึง นอกจากน้ี ยงัปรับปรุงช่องทางการให้บริการ 
เพ่ือให้สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใชง้าน อีกทั้งยงัด าเนินการในเชิงรุก เพ่ือมอบขอ้เสนอและบริการท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการและการด าเนินชีวิตประจ าวนัของลูกคา้ 

 
5. การอภปิรายผล 

แนวทางการแกไ้ขปัญหาการลดลงของรายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ีย (รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ) ของธนาคาร
ออมสินสาขาหนองเบน ในช่วง 2 ปี ยอ้นหลงั (ปี 2560 และ ปี 2561) มีดงัน้ี 

1. ธนาคารควรประยกุต์ใชก้ระบวนการท างานหลากหลายดา้น ทั้งการพฒันาผลิตภณัฑ ์และการบริหารจดัการ
โครงการ โดยแนวคิดน้ีส่งเสริมให้แต่ละทีมท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถน าเสนอโซลูชนัใหม่ส าหรับ
ลูกคา้ไดใ้นเวลาท่ีรวดเร็วยิง่ข้ึน 

2. ธนาคารควรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการจัดการลูกค้าสัมพนัธ์และ
เทคโนโลยีดิจิทลั ท่ีสามารถปรับขอ้มูลให้เขา้กบัลูกคา้เป็นรายบุคคล เพ่ือการบริการท่ีดียิ่งข้ึนซ่ึงจะช่วยสนับสนุนการ
จดัการลูกคา้สัมพนัธ์ และการให้บริการในทุกช่องทาง 

3. ธนาคารควรร่วมมือกบับริษทัผูใ้ห้บริการดา้นความปลอดภยับนโทรศพัทมื์อถือ เพ่ือยกระดบัมาตรฐานความ
ปลอดภยัดา้นขอ้มูล และเสริมสร้างประสบการณ์ท่ีดีแก่ลูกคา้ 

4. ธนาคารควรร่วมมือกบัสถาบนัชั้นน าในประเทศไทย เพ่ือพฒันานวตักรรมดา้นเทคโนโลยแีละระบบงาน 
5. ธนาคารควรมีพนัธมิตรเพ่ือมีส่วนสนับสนุนการน านวตักรรมมาใชเ้พ่ือพฒันาผลิตภัณฑ์และบริการ การ

พฒันาแอปพลิเคชนัและบริการใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวิตในยุคดิจิทลั รวมทั้งพฒันาเพ่ือให้ลูกคา้บุคคล
และลูกคา้ธุรกิจสามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยท่ีีจะส่งผลกระทบกบัธุรกิจของตน 

6. ธนาคารควรตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูลเป็นส าคญั และท างานร่วมกับพนัธมิตร เพ่ือ
ปกป้องขอ้มูลของลูกคา้ และด าเนินการอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดตามมาตรฐานสากล เพ่ือรักษาความ
ปลอดภยัของระบบงานในระดบัสูงดว้ย 

7. ธนาคารควรพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือใชย้ืนยนัตวับุคคลดว้ยระบบดิจิทลั และการรักษาความปลอดภยัทางไซ
เบอร์ เน่ืองจากลูกคา้มีการท าธุรกรรมผา่นส่ือสังคมออนไลน์และพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เพ่ิมมากข้ึน 

8. ธนาคารควรพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลย ี เพ่ือสร้างความประทบัใจในทุกช่องทางการให้บริการ
ของธนาคาร ไม่ต่างจากบริการของผูใ้ห้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ และพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์รายใหญ่ในระดับ
สากล 

9. ธนาคารควรพฒันาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งดา้นการช าระเงิน (ส่วนงานสนับสนุน) และ
ช่องทางการให้บริการแบบดิจิทลั (ส่วนงานบริการ) เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการประมวลผลการท าธุรกรรม และการ
ใชง้านแอปพลิเคชนัแบบอตัโนมติั 

10. ธนาคารควรปรับเปล่ียนการบริการลูกคา้ เพ่ือให้สามารถรองรับการส่ือสารจากหลากหลายช่องทาง เช่น 
ลูกคา้สามารถสอบถามขอ้มูลไดท้างขอ้ความ ส่ือสังคมออนไลน์ และแชท มีการน าเทคโนโลยดีา้นบริการลูกคา้รูปแบบ
ใหม่มาใชเ้พ่ือสนับสนุนช่องทางการให้บริการท่ีมีอยู่ทั้งหมด โดยจะเช่ือมโยงกบัระบบการจัดการลูกคา้สัมพนัธ์และ
การตลาด 
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากข้อมูลทั้งหมดสามารถสรุปผลเพ่ือให้ได ้แนวทางแก้ไขปัญหา ปัจจัยความส าเร็จ ดัชนีวดัความส าเร็จ 

แผนปฏิบติัการ และแผนฉุกเฉิน ส าหรับการแกไ้ขปัญหาการลดลงของรายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ีย (รายไดค่้าธรรมเนียมและ
บริการ) ของธนาคารออมสินสาขาหนองเบน ในช่วง 2 ปี ยอ้นหลงั (ปี 2560 และ ปี 2561) ดงัน้ี 

แนวทางแก้ไขปัญหา  
ทางเลือกท่ี 1 การปรับเปล่ียนการบริการลูกคา้ 
ธนาคารควรปรับเปล่ียนการบริการลูกคา้ เพ่ือให้สามารถรองรับการส่ือสารจากหลากหลายช่องทาง เช่น ลูกคา้

สามารถสอบถามขอ้มูลไดท้างขอ้ความ ส่ือสังคมออนไลน์ และแชท มีการน าเทคโนโลยดีา้นบริการลูกคา้รูปแบบใหม่มา
ใชเ้พ่ือสนบัสนุนช่องทางการให้บริการท่ีมีอยูท่ ั้งหมด โดยจะเช่ือมโยงกบัระบบการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์และการตลาด 

ขอ้ดี เป็นการบริหารจดัไดเ้องในธนาคารท าให้สามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดดี้ 
ขอ้เสีย ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่าย งบประมาณท่ีใช ้ประมาณ 30,000 บาท 
ทางเลือกที ่2 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลย ี
ธนาคารควรส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลย ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์และเทคโนโลยี

ดิจิทลั ท่ีสามารถปรับขอ้มูลให้เขา้กบัลูกคา้เป็นรายบุคคล เพ่ือการบริการท่ีดียิ่งข้ึนซ่ึงจะช่วยสนับสนุนการจดัการลูกคา้
สัมพนัธ์ และการให้บริการในทุกช่องทาง 

ขอ้ดี เป็นการพฒันาเทคโนโลยที  าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ขอ้เสีย ตอ้งรองบประมาณจากส านกังานใหญ่ งบประมาณท่ีใช ้ประมาณ 100,000 บาท 
ทางเลือกที ่3 การประยุกต์ใช้กระบวนการท างาน 
ธนาคารควรประยุกต์ใชก้ระบวนการท างานหลากหลายดา้น ทั้งการพฒันาผลิตภณัฑ์ และการบริหารจดัการ

โครงการ โดยแนวคิดน้ีส่งเสริมให้แต่ละทีมท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถน าเสนอโซลูชนัใหม่ส าหรับ
ลูกคา้ไดใ้นเวลาท่ีรวดเร็วยิง่ข้ึน 

ขอ้ดี การปรับกระบวนการท างานจะท าให้ไดรู้ปแบบการท างานท่ีชดัเจนมากข้ึน 
ขอ้เสีย เป็นนามธรรมตอ้งไดรั้บค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ งบประมาณท่ีใช ้ประมาณ 80,000 บาท 
จากทางเลือกทั้งหมด ผูว้ิจยัตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ี 1 การปรับเปล่ียนการบริการลูกคา้ เป็นแนวทางการแกไ้ข

ปัญหาการลดลงของรายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ีย (รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ) ของธนาคารออมสินสาขาหนองเบน ในช่วง 
2 ปี ยอ้นหลงั (ปี 2560 และ ปี 2561) 

ปัจจัยความส าเร็จ  
1. ดา้นการบริการ ธนาคารออมสินสาขาหนองเบนควรปรับเปล่ียนการบริการลูกคา้ เพ่ือให้สามารถรองรับการ

ส่ือสารจากหลากหลายช่องทาง เช่น ลูกคา้สามารถสอบถามขอ้มูลไดท้างขอ้ความ ส่ือสังคมออนไลน์ และแชท 
2. ดา้นความพึงพอใจ ธนาคารออมสินสาขาหนองเบนควรน าเทคโนโลยดีา้นบริการลูกคา้รูปแบบใหม่มาใชเ้พ่ือ

สนบัสนุนช่องทางการให้บริการท่ีมีอยูท่ ั้งหมด โดยจะเช่ือมโยงกบัระบบการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์และการตลาด 
ดัชนีวดัความส าเร็จ  
1. ธนาคารออมสินสาขาหนองเบนสามารถให้บริการท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 
2. ลูกคา้มีความพึงพอใจในการท างานของธนาคารออมสินสาขาหนองเบนมากข้ึน 
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แผนปฏบิัตกิาร  
ในปี 2563 ธนาคารออมสินสาขาหนองเบน ด าเนินการจดัอบรมพนกังาน ให้มีความสามารถรองรับการส่ือสาร

จากหลากหลายช่องทาง เช่น ลูกคา้สามารถสอบถามขอ้มูลไดท้างขอ้ความ ส่ือสังคมออนไลน์ และแชท และมีสามารถใน
การน าเทคโนโลยดีา้นบริการลูกคา้รูปแบบใหม่ โดยจะเช่ือมโยงกบัระบบการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์และการตลาด 

 
แผนฉุกเฉิน 
หากธนาคารออมสินสาขาหนองเบน ไม่สามารถจดัการอบรมพนกังานเองได ้ธนาคารจ าเป็นตอ้งส่งพนกังานไป

อบรมกบัหน่วยงานอ่ืน ท่ีมีหลกัสูตรเหมาะสมกบัความตอ้งการพฒันาบุคลากรของธนาคารออมสินสาขาหนองเบนแทน 
ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป มีดงัน้ี 
1. ในการศึกษาถึงการลดลงของรายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ีย (รายไดค่้าธรรมเนียม) ของธนาคารออมสินสาขา

หนองเบน จงัหวดันครสวรรค์ นั้นสามารถท่ีจะพิจารณาจากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นอตัราส่วนท่ีแสดงสภาพคล่อง 
อตัราส่วนท่ีแสดงโครงสร้างของเงินทุน และอตัราส่วนท่ีแสดงประสิทธิภาพของสาขาและพนักงาน เป็นตน้ ดงันั้น
เพ่ือให้ครอบคลุมถึงความสามารถในการท าก าไรประเด็นอ่ืนๆ การศึกษาในอนาคตจึงควรท่ีจะมีการศึกษาถึง
ความสามารถในการท าก าไรดา้นอ่ืนๆดว้ย 

2. ในการศึกษาคร้ังน้ีท  าการศึกษาช่วงปี 2558 ถึงปี 2561 ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวไดเ้กิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ 
ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรแบ่งการศึกษาออกเป็นสองช่วงคือช่วงอดีตก่อนเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ และช่วง
หลงัวิกฤตเศรษฐกิจ เพ่ือเปรียบเทียบการลดลงของรายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ีย (รายไดค่้าธรรมเนียม) ของธนาคารออมสิน
สาขาหนองเบน จังหวดันครสวรรค์และปัจจัยท่ีมีผลต่อสภาพคล่องของธนาคารออมสินสาขาหนองเบน จังหวดั
นครสวรรค ์
 
กติตกิรรมประกาศ    

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก ดร.ธฤตพน อู่สวสัด์ิ อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษา
คน้ควา้อิสระ ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะน า ตรวจตรา และแกไ้ขเน้ือหา ตลอดจนให้ก  าลงัใจในการท าการศึกษาคน้ควา้
อิสระในคร้ังน้ี  

ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีโครงการปริญญาโททุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกตลอดระยะเวลา
ท่ีท าการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ และพ่ีๆ เพ่ือนนักศึกษาปริญญาทุก
ท่าน ท่ีไดใ้ห้ก  าลงัใจและความช่วยเหลือในการท าการศึกษาคน้ควา้อิสระตลอดมา 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การแข่งขนัให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 2) ก  าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจ
ให้บริการเช่ารถโดยสารไม่ประจ าทางสองชั้นปรับอากาศเพ่ือทศันาจร ของ หจก. เจริญทรัพยย์านยนต ์โดยผูศึ้กษาใช้
วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากเจา้ของประกอบการ จ านวน 1 ท่าน โครงสร้างค าถามประยกุตจ์าก
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการองคก์ร ใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหาจากการสัมภาษณ์ และวิธีการวิจยั
เชิงปริมาณ ท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้องคก์รซ่ึงเป็นลูกคา้ท่ีใชบ้ริการตั้งแต่ช่วงเดือน
มกราคม-ธันวาคม ปี 2561 จ  านวน 30 ราย โดยท าการเก็บขอ้มูลจากตวัแทนของแต่ละองคก์รท่ีเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรถโดยสารไม่ประจ าทางสองชั้นปรับอากาศของ หจก. เจริญทรัพยย์านยนต ์จ  านวน 30 
คน ในดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, ปัจจยัท่ีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ทางธุรกิจ 
รวมทั้งการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ และกลุ่มผูโ้ดยสารทัว่ไปท่ีใชบ้ริการรถโดยสารไม่ประจ าทางสองชั้นปรับอากาศ
ของ หจก. เจริญทรัพยย์านยนต์ จ  านวน 100 คน ใชว้ิธีการเลือกสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น โดยการเลือก
กลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา ในดา้นความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการต่อคุณภาพของการให้บริการ ใชแ้บบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ รวมทั้ งการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีประกอบด้วย การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในขององคก์ร การวิเคราะห์การแข่งขนั และการวิเคราะห์ดว้ย TOWS Matrix  

ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาขององคก์ร คือ ขาดการกระจายบทบาทความรับผดิชอบในสายงานบริหารจดัการ 
ขาดบุคลากรในการประสานงานภายในและภายนอกองคก์รให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการแข่งขนัในอนาคต การ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม และก าหนดกลยทุธ์แต่ละระดบั เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั มีดงัน้ี กลยทุธ์ระดบั
บริษทั ใชก้ลยุทธ์เติบโตแบบเขม้ขน้ ดว้ยวิธีพฒันาตลาดใหม่ เป็นการเพ่ิมรายไดจ้ากบริการในปัจจุบนัสู่ลูกคา้กลุ่ม
ใหม่ เพ่ือดึงดูดส่วนแบ่งของตลาดใหม่ กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ ใชก้ลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง เนน้สร้างความไดเ้ปรียบ
โดยการสร้างความแตกต่างในบริการ ดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกภายในรถโดยสาร เป็นคุณลกัษณะพิเศษในการ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ให้บริการท่ีมีคุณค่าแตกต่างจากผูใ้ห้บริการรายอ่ืนๆ และกลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี 
 ประกอบดว้ย 3 กลยุทธ์ย่อย ไดแ้ก่ กลยุทธ์ดา้นการตลาด เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั เพ่ิมยอดรายได้
ประกอบการและขยายส่วนครองตลาด กลยทุธ์ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์ห้ความส าคญักบัการสร้างทศันคติใน
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งานบริการ พฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มีทกัษะท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการขององค์กร และกลยุทธ์
ด้านการวิจัยและพฒันา เพ่ือพฒันารูปแบบการบริการอย่างต่อเน่ืองท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ชบ้ริการไดม้ากข้ึน จากการใชฐ้านขอ้มูลเพ่ือพฒันาบริการให้ต่างจากคู่แข่ง 
ค าส าคญั: รถโดยสารไม่ประจ าทางเพ่ือทศันาจร, กลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั, การจดัการเชิงกล
ยทุธ์, ส่วนประสมการตลาดบริการ, พฤติกรรมการซ้ือตลาดองคก์ร 

 

ABSTRACT 
The objectives of the study were 1) to study problems and solutions of problems in order to enhance of the 

competition efficiency to increased revenue and 2 )  to formulate the appropriate strategy to create a competitive 
advantage in the business of the double- decker coach rental service to travel of Jaroensup Yanyont Limited 
Partnership.  The study of qualitative research from in-depth interviews by the owner 1 person.  Applied question 
structures from concepts and theories related to organization management by content analysis from interviews. And 
quantitative research, collected data the sample groups were divided into-corporate customers who got service during 
January -  December 2018, 30 units.  That collected data from representatives of each organization who involved in 
the decision to get the double-decker coach rental service of Jaroensup Yanyont Part., Ltd., 30 people. About service 
behavior factors, marketing mix factors, organizational buying behavior factors including the decision making to use 
service.  Another sample group, passengers who get a service of 100 people.  By nonprobability sampling method 
which using quota sampling in collecting sample group.  About satisfaction of service quality.  Data were collected 
through the questionnaire and analyzed through descriptive statistics.  Including analysis of data; SWOT analysis, 
Five Force Model and TOWS Matrix.  

The results of the study showed that the problem of the organization were the lack of distribution of roles 
and responsibilities in the field of management.  Lack of personnel to coordinate internal and external organizations 
to be effective to support future competition.  From the analysis of the environment and define strategies each level 
to create competitive advantage is as follows: Corporate strategy use intensive growth strategy by market penetration 
strategy that increasing revenue from current services into new customers for attracting a new market share. Business 
strategy uses a differentiation strategy that focuses on creating an advantage by creating a difference in the service 

with facilities within the coach.  Special features in order to respond to customer needs provide valuable services 
different from others. And functional strategy consists of 3 sub-strategies, namely Marketing Mix Strategy that create 
a competitive advantage to increase the operating income and expand the market share, Human Resource 
Management Strategy create attitudes of service and develop personnel to be effective in order to have skills that the 
needs of the organization and  Research & development strategy to develop continuous service that will be able to 
respond to customer needs more, using databases to develop services that are different from competitors. 
Keywords: Coach for Travel, Competitive Advantage Strategy, Strategic Management, Service Marketing Mix, 
Organizational Buying Behavior  
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1. บทน า 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศ เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ สร้างรายไดเ้ป็น

อย่างสูง มีมูลค่าผลผลิตรวมของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน โดยค่าใชจ่้ายดา้นการท่องเท่ียวของการบริการ
การขนส่งผูโ้ดยสารดว้ยรถโดยสารท่ีเป็นส่วนหน่ึงในอุตสาหกรรมน้ี จากรายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเท่ียว ฉบบัท่ี 7 
โดยส านกังาน-ปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2560) พบว่าในปี 2557 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของไทยค่อนขา้ง
ชะลอตวั ส่งผลให้ธุรกิจขนส่งผูโ้ดยสารโดยรถโดยสารไดรั้บผลกระทบตามไปดว้ย โดยระหว่างปี 2556-2557 อยูใ่น
กรอบหดตวัร้อยละ 0.20 และมีการฟ้ืนตวัดีข้ึนในปี 2558 เน่ืองจากความชดัเจนของสถานการณ์การเมืองในประเทศ 
รวมถึงนโยบายสนับสนุนการท่องเท่ียว ท่ีมีส่วนกระตุน้การเดินทางท่องเท่ียวและเป็นปัจจัยส าคญัให้ธุรกิจขนส่ง
ผูโ้ดยสารมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน จากปี 2557-2558 มีการขยายตวั ร้อยละ 46.86 และปี 2558-2559 มีการขยายตวัเพียงร้อยละ 
4.1 ศูนยว์ิจยัธนาคารกรุงศรีอยธุยา (2561) กล่าวว่า รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนและพฒันาโครงข่ายถนนเพ่ือรองรับ
การขนส่งทางถนนซ่ึงเป็นรูปแบบการขนส่งหลกัภายในประเทศ ในดา้นสถิติจ านวนรถจดทะเบียนสะสมของรถ
โดยสารไม่ประจ าทาง (ไม่จ าแนกมาตรฐานรถ) ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 พบว่า มีรถโดยสารไม่ประจ าทางจดทะเบียน
สะสม จ านวน 72,944 คัน ขยายตัวไปแลว้กว่าร้อยละ 7.85 จาก ณ ส้ินปี 2560 ซ่ึงมีจ  านวนทั้งส้ิน 67,633 คัน การ
ให้บริการในลกัษณะให้เช่ารถโดยสารไม่ประจ าทาง ส่วนใหญ่มีส านักงานอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการ
รวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือและพฒันาการให้บริการ โดยการจดัตั้งสมาคมผูป้ระกอบการรถขนส่งทัว่ไทย รวมทั้งมีการ
พฒันาบุคลากรให้บริการให้มีความเช่ียวชาญ มีการจดัโครงการเปิดโรงเรียนอบรมพนกังานขบัรถ ให้ความส าคญัของ
การบริการเพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง  

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เจริญทรัพยย์านยนต ์เป็นองคก์รหน่ึงของภาคธุรกิจให้บริการเช่ารถโดยสารไม่ประจ าทาง 
ด าเนินธุรกิจมาแลว้ 26 ปี เพ่ือรับส่งพนกังานของโรงงานและรับจา้งทศันาจร แต่เดิมมีให้บริการเฉพาะรถโดยสารพดั
ลมเท่านั้น ภายหลงัตั้งแต่ปี 2555 ไดมี้การลงทุนขยายรูปแบบการให้บริการ โดยมีบริการให้เช่ารถโดยสารปรับอากาศ
สองชั้นเพ่ือทศันาจร ปัจจุบนัมีให้บริการเช่ารถบสัโดยสารไม่ประจ าทาง 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ รถโดยสารพดัลม ขนาด 50 
ท่ีนั่ง และรถโดยสารปรับอากาศสองชั้น ขนาด 50 ท่ีนั่ง รายไดข้ององค์กร จ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ซ่ึงประกอบดว้ย 
รายไดห้ลกัจากสัญญาจา้งวิ่งรถรับส่งพนักงาน มีสัดส่วน 70% ซ่ึงใชร้ถโดยสารพดัลมในการให้บริการ และรายได้
รองจากกลุ่มท่องเท่ียวทศันาจรท่ีใชร้ถโดยสารปรับอากาศ มีสัดส่วน 30% ซ่ึงกลุ่มลูกคา้ท่องเท่ียวทศันาจรเป็นกลุ่มท่ีมี
ความผนัผวนต่อรายไดข้ององคก์ร โดยมีรูปแบบการเดินทางในลกัษณะเป็นหมู่คณะ ดว้ยวตัถุประสงค์เจาะจง เช่น 
ทศันศึกษา ประชุมสัมมนา หรือการท่องเท่ียวของคณะทวัร์ เป็นตน้ แบ่งกลุ่มลูกคา้ เป็น 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย ลูกคา้
องคก์รราชการ 45%, บริษทัออร์แกไนเซอร์จดัทวัร์ 35%, ลูกคา้องคก์รเอกชน 10% และกลุ่มบุคคลทัว่ไป 10% 

ในปัจจุบนั ธุรกิจให้บริการเช่ารถโดยสารไม่ประจ าทางมีการแข่งขนัสูง ขยายตลาดยาก ยงัมีผูใ้ห้บริการราย
อ่ืนท่ีจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา เป็นผูใ้ห้บริการรายย่อยหลายราย ในสภาพแวดล้อมการแข่งขันในธุรกิจน้ี 
ผูป้ระกอบการ หจก. เจริญทรัพยย์านยนต์ ยงัขาดความได้เปรียบในการแข่งขันท่ีมีประสิทธิภาพ จากข้อมูลผล
ประกอบการ 5 ปียอ้นหลงั พบว่า รายไดจ้ากการให้บริการเช่ารถโดยสารพดัลมลดลง แต่รายไดจ้ากการให้เช่าบริการ
รถโดยสารปรับอากาศมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ดังรูปท่ี 1 ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นโอกาสในธุรกิจให้บริการเช่ารถโดยสารไม่
ประจ าทางสองชั้นปรับอากาศเพ่ือทศันาจร เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ใหม่ท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขนัขององคก์ร  
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รูปท่ี 1 แสดงรายไดข้ององคก์ร จ  าแนกประเภทรถโดยสาร ตั้งแต่ปี 2556-2561 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขนัให้รูปแบบการให้เช่า
รถโดยสารปรับอากาศมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ของกิจการท่ีเหมาะสมในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั   
 

3. การด าเนินการวจิัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ใชแ้นวทางการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท  าการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากเจา้ของประกอบการ จ านวน 1 ท่าน และแนวทางการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท  าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้องคก์รทั้งหมดของ หจก. เจริญทรัพยย์านยนต ์ซ่ึงเป็นลูกคา้ท่ี
ใชบ้ริการตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม-ธนัวาคม ปี 2561 จ  านวน 30 องคก์ร โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากตวัแทนของ
แต่ละองค์กรท่ีเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรถโดยสารไม่ประจ าทางสองชั้นปรับอากาศของ 
หจก. เจริญทรัพยย์านยนต ์จ านวน 30 คน และกลุ่มผูโ้ดยสารทัว่ไปท่ีใชบ้ริการรถโดยสารไม่ประจ าทางสองชั้นปรับ
อากาศของ หจก. เจริญทรัพยย์านยนต์ ตลอดปี 2561 มีผูโ้ดยสารประมาณ 15,000 คน ผูศึ้กษาก าหนดขนาดของ
ตวัอย่างประชากรโดยดูตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 
10 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 99 คน ในการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ิมกลุ่มตวัอย่างอีก 1 ตวัอย่าง รวมตวัอย่างทั้งหมด 100 
ตวัอยา่ง โดยใชว้ิธีการเก็บกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากเพ่ือคัดเลือกรถ
โดยสาร จ านวน 5 คนั จากรถโดยสารท่ีมีให้บริการทั้งหมด 7 คนั 

ขั้นท่ี 2 ใชว้ิธีการเลือกสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) โดยการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) ผูศึ้กษาท าการแจกแบบสอบถามให้เฉพาะท่ีนัง่โดยสารท่ีเป็นหมายเลขคู่ คนัละ
เท่าๆ กนั คือ คนัละ 20 ตวัอยา่ง รวมตวัอยา่งทั้งหมดเท่ากบั 100 ตวัอยา่ง 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ใชเ้คร่ืองมือ 2 ชนิดในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง (Structured Interview) แนวทางการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารประยกุต์
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มาจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการจดัการองค์กร ของกรอบการศึกษา 4 ดา้น คือ การวางแผน การ
จดัการองค์กร การน า และการควบคุม ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของแต่ละดา้น เพ่ือศึกษาปัญหา แนวทางการ
แกไ้ขปัญหา และแนวทางการก าหนดกลยทุธ์ และ 2) แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 2 ชุด ดงัน้ี 

แบบสอบถามชุดท่ี 1 ส าหรับตวัแทนของแต่ละองคก์รท่ีเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
รถโดยสารไม่ประจ าทางสองชั้นปรับอากาศของ หจก. เจริญทรัพยย์านยนต์ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 6 ส่วน 
รายละเอียดดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของหน่วยงานผูต้อบแบบสอบถามท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ
เลือกใช้บริการรถโดยสารไม่ประจ าทางสองชั้นปรับอากาศเพ่ือการทศันาจร เป็นแบบสอบถามในลักษณะการ
ตรวจสอบรายการ  

ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในการใชบ้ริการรถโดยสารไม่ประจ าทางสองชั้นปรับอากาศเพ่ือ
การทศันาจร เป็นแบบสอบถามในลกัษณะการตรวจสอบรายการ  

ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรถ
โดยสารไม่ประจ าทางสองชั้นปรับอากาศ หจก. เจริญทรัพยย์านยนต ์เพ่ือการทศันาจร ในรูปมาตรวดัลิเคิร์ท 

ส่วนท่ี 4  แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ทางธุรกิจ ในการเลือกใชบ้ริการรถ
โดยสารไม่ประจ าทางสองชั้นปรับอากาศ หจก. เจริญทรัพยย์านยนต ์เพ่ือการทศันาจร ในรูปมาตรวดัลิเคิร์ท 

ส่วนท่ี 5  แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรถโดยสารไม่ประจ าทางสองชั้นปรับอากาศ 
หจก. เจริญทรัพยย์านยนต ์เพ่ือการทศันาจร ในรูปมาตรวดัลิเคิร์ท 

ส่วนท่ี 6  ขอ้มูลขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีเก่ียวกบัการให้บริการรถโดยสาร
ไม่ประจ าทางสองชั้นปรับอากาศของ หจก. เจริญทรัพยย์านยนต์ โดยมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือให้
ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นตามท่ีตอ้งการ โดยแบ่งเป็น 3 หัวขอ้ คือ จุดเด่นของการให้บริการ ส่ิงท่ีตอ้ง
ปรับปรุง และขอ้เสนอแนะ 

แบบสอบถามชุดท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการต่อคุณภาพของการ
ให้บริการรถโดยสารไม่ประจ าทางสองชั้นปรับอากาศ เจริญทรัพยย์านยนต ์เพ่ือการทศันาจร โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ส่วน รายละเอียดดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามในลกัษณะการ
ตรวจสอบรายการ   

ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อคุณภาพของการให้บริการรถโดยสารไม่
ประจ าทางสองชั้นปรับอากาศเพ่ือการทศันาจร เจริญทรัพยย์านยนต ์ เพ่ือการทศันาจร จ าแนกเป็นดา้นความเช่ือถือได ้
ดา้นความมัน่ใจได ้ดา้นความสามารถสัมผสัได ้ดา้นความเขา้ถึงจิตใจผูอ่ื้น และดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ริการ โดยเป็นแบบสอบถามในรูปมาตรวดัลิเคิร์ท 

ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีเก่ียวกบัการให้บริการรถโดยสาร
ไม่ประจ าทางสองชั้นปรับอากาศของ หจก. เจริญทรัพยย์านยนต์ โดยมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือให้
ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นตามท่ีตอ้งการ 
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3.3 การรวบรวมขอ้มูล 
การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 ส่วน ดงัน้ี 
- ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในประเด็นและกรอบ

ท่ีไดส้ร้างไว ้ก่อนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาไดก้  าหนดวนั เวลา และสถานท่ีส าหรับการสัมภาษณ์ โดยแจง้ให้ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหนา้ พร้อมทั้งขออนุญาตบนัทึกเสียงการสัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์ผูส้ัมภาษณ์ใชก้ารบนัทึก
เทปและจดบนัทึก  

- ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) มีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยงัลูกค้าองค์กร โดยให้ตัวแทนของแต่ละองค์กรท่ีเป็นผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเป็นผูต้อบแบบสอบถาม หน่ึงคนต่อหน่ึงองค์กร ผ่านการท าแบบสอบถ าม
ออนไลน์ (Google form) หรือการโทรสาร  

ส่วนท่ี 2 ใชว้ิธีการแจกแบบสอบถามไปยงัผูโ้ดยสาร ผ่านระบบการแสกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพ่ือท า
แบบสอบถามออนไลน์ (Google form) หรือการแจกชุดแบบสอบถามโดยตรง  

การเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมจากเอกสารงานวิจยั ทฤษฎี แนวคิด 
บทความและขอ้มูลจากเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง เพ่ือให้ทราบถึงแนวความคิดและทฤษฎีท่ีจะน ามาใช้ 

3.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ ท่ีเป็นแบบสัมภาษณ์ ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาจากการสัมภาษณ์ (Content 

Analysis) และแบบสอบถาม ใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงรูปแบบพรรณนา (Descriptive Statistics) น าเสนอขอ้มูล
ในรูปแบบตาราง โดยใชว้ิธีทางสถิติมาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  

แบบสอบถามชุดท่ี 1  
- การใชต้ารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) แสดงเป็นร้อยละ (Percentage) เพ่ืออธิบายถึงขอ้มูลทัว่ไปของ

หน่วยงานผูต้อบแบบสอบถามท่ีรับผิดชอบ และพฤติกรรมในการใช้บริการรถโดยสารไม่ประจ าทางสองชั้นปรับ
อากาศเพ่ือการทศันาจร 

- การใชต้ารางแสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายถึงปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัท่ีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ทางธุรกิจ และการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรถโดยสาร
ไม่ประจ าทางสองชั้นปรับอากาศ หจก. เจริญทรัพยย์านยนต ์เพ่ือการทศันาจร 

- การใชต้ารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) เพ่ืออธิบายถึงขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามชุดท่ี 2 
- การใชต้ารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) แสดงเป็นร้อยละ (Percentage) เพ่ืออธิบายถึงขอ้มูลทัว่ไปของ

ผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการ  
- การใชต้ารางแสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายถึงความพึง

พอใจของผูโ้ดยสารท่ีใช้บริการต่อคุณภาพของการให้บริการรถโดยสารไม่ประจ าทางสองชั้นปรับอากาศเพ่ือการ
ทศันาจร หจก. เจริญทรัพยย์านยนต ์เพ่ือการทศันาจร 

- การใชต้ารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) เพ่ืออธิบายถึงขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม 
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การวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ ประกอบดว้ยขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกธุรกิจ
โดยทัว่ไป จากนั้นน าขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ โดยใชก้รอบแนวความคิดและทฤษฎีมาใช ้ประกอบดว้ย 
การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมและการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Five Force’s Analysis) การวิ เคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน (SWOT Analysis) และการวิเคราะห์ TOWS Matrix 
 

4. ผลการวจิัย 
4.1 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร พบว่า ปัจจยัดา้นการจดัการองคก์รเป็นปัญหาหลกัคือ ขาดการกระจาย

บทบาทความรับผิดชอบในสายงานบริหารจดัการ ขาดการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก
องค์กร เป็นอุปสรรคในการเติบโต อนัส่งผลเก่ียวเน่ืองกบัปัจจยัดา้นการวางแผนและการควบคุม องค์กรจึงตอ้งการ
บุคลากรท่ีมีความเขา้ใจในการท าธุรกิจให้บริการมาร่วมงาน  

4.2 ข้อมูลทัว่ไปและพฤติกรรมของหน่วยงานท่ีใช้บริการรถโดยสารไม่ประจ าทางปรับอากาศเพ่ือการ
ทศันาจร ผลการศึกษาพบว่า หน่วยงานท่ีใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นองค์กรภาคเอกชน เคยใชบ้ริการจาก หจก.  เจริญ-
ทรัพยย์านยนต์ 1 คร้ัง ต าแหน่งของผูติ้ดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีใชบ้ริการและผูใ้ห้บริการ คือ เจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายจดัซ้ือ ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการในหน่วยงาน คือ ผูบ้ริหารระดบัสูง มีการใชบ้ริการรถโดยสารไม่
ประจ าทางปรับอากาศ 2-4 คร้ัง/ปี โดยเดินทางแต่ละคร้ังส่วนใหญ่ใชร้ถบสั 2 ชั้น ขนาด 50 ท่ีนั่ง จ  านวน 2-4 คนั 
แหล่งขอ้มูลในการตดัสินใจใชบ้ริการ คือ จากบุคคล (ปากต่อปาก) มีจุดประสงค์การใชบ้ริการเพ่ือโดยสารเดินทาง
ท่องเท่ียว และส่วนใหญ่ในปี 2561 ใชบ้ริการเช่ารถโดยสารไม่ประจ าทางปรับอากาศจาก หจก. เจริญทรัพยย์านยนต ์
เพียงบริษทัเดียว 

4.3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรถโดยสารไม่ประจ าทาง
ปรับอากาศ หจก. เจริญทรัพยย์านยนต ์เพ่ือการทศันาจร ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นมีความส าคญั
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรถโดยสารไม่ประจ าทางปรับอากาศ หจก. เจริญทรัพยย์านยนต ์เพ่ือการทศันาจร อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้น
กระบวนการให้บริการ ดา้นบุคคล ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั 
และปัจจยัรายขอ้ของแต่ละดา้นมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้ 2 ขอ้ ท่ีพบว่า
มีความส าคญัในระดบัมาก คือ ลูกคา้สามารถติดต่อไดต้ลอด 24 ชัว่โมง และสถานท่ีตั้งของบริษทัมีความสะดวกใน
การเดินทาง 

4.4 พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ทางธุรกิจของหน่วยงานในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรถโดยสารไม่ประจ าทาง
ปรับอากาศ หจก. เจริญทรัพยย์านยนต์ เพ่ือการทศันาจร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัโดยรวมและรายด้านทุกด้านมี
ความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรถโดยสารไม่ประจ าทางปรับอากาศ หจก.  เจริญทรัพยย์านยนต์ เพ่ือการ
ทศันาจร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ปัจจยัเฉพาะบุคคล ปัจจยัระหว่าง  
บุคคล ปัจจยัภายในองค์กร และปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม ตามล าดบั และปัจจยัรายขอ้ของแต่ละดา้นมีความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้ 2 ขอ้ ท่ีพบว่ามีความส าคญัในระดบัมาก คือ ภาวะเศรษฐกิจ และ
ราคาน ้ามนัในขณะนั้น 

4.5 ขอ้มูลทัว่ไปและความคิดเห็นของผูโ้ดยสารเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการรถบสัโดยสารไม่ประจ าทาง  
ปรับอากาศ หจก. เจริญทรัพยย์านยนต์ ผลการศึกษาพบว่า ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 40 ปีข้ึนไป 
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การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 26,000 บาท ให้ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี 1) ดา้นความมัน่ใจ    
2) ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ 3) ดา้นการดูแลเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการ 4) ดา้นรูปลกัษณ์ทาง
กายภาพ และ 5) ด้านความน่าเช่ือถือ ตามล าดับ และปัจจัยรายข้อของแต่ละด้านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการ อยูใ่นระดบัดีมาก  

4.6 การวิ เคราะห์ SWOT Analysis จากข้อมูลปฐมภูมิและข้อ มูลทุติยภู มิ สามารถน ามาวิ เคราะห์
สภาพแวดลอ้ม ดงัตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 1  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 มีประสบการณ์ในการด าเนินงานมากกว่า 25 ปี  
S2 การให้บริการท่ีดี  
S3 มีรูปแบบท่ีนัง่เบาะนวดไฟฟ้าให้บริการ 
S4 รถใหม่สภาพดี 
S5 มีช่องทางติดต่อออนไลน์ ตลอด 24 ชัว่โมง ผา่น

เพจเฟซบุค 

W1 ขาดแคลนบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมีทกัษะความช านาญ 
W2 ขาดการบูรณาการเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินงาน 
W3 ขาดการประชาสัมพนัธ์ในช่องทางออนไลน์อยา่ง

ต่อเน่ือง 
W4 โครงสร้างการบริหารงานเพียงคนเดียว 
W5 ปัญหาท่ีเกิดจากการใชบ้ริการ 
W6 ขาดการวดัผลในการให้บริการท่ีมีแบบแผน 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Treats) 
O1 การเดินทางเป็นหมู่คณะดว้ยรถโดยสารขนาด 50 

ท่ีนัง่ เป็นท่ีนิยม 
O2 ภาครัฐสนบัสนุนการท่องเท่ียว  
O3 ลูกคา้สามารถหาขอ้มูลการเช่ารถโดยสารไดม้าก

ข้ึน ใชส่ื้อต่างๆไดห้ลากหลาย 
O4 แนวโนม้การท่องเท่ียวมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 

T1 คู่แข่งในอุตสาหกรรมเขา้มาไดง่้าย 
T2 ขอ้ก าหนดจากภาครัฐท่ีเก่ียวกบัรถมีความเขม้งวด  
T3 ความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการรถโดยสารสองชั้นท่ี

เก่ียวขอ้งกบักระแสข่าวความไม่ปลอดภยั 
T4 การแข่งขนัดา้นราคารุนแรงจากคู่แข่ง 
T5 คู่แข่งลอกเลียนแบบกระบวนการให้บริการไดง่้าย  
T6 มีบริการทดแทนดว้ยรถโดยสารประเภทอ่ืน 

 
4.7 การวเิคราะห์กลยทุธ์ TOWS Matrix Model  
จากขอ้มูลการวิเคราะห์ SWOT น ามาก าหนดทางเลือกกลยทุธ์โดยใช ้TOWS Matrix Model เพ่ือประเมินจุด

แข็งและจุดอ่อนจากปัจจยัภายใน รวมทั้งโอกาสและอุปสรรคจากปัจจยัภายนอก มาสร้างกลยทุธ์ได ้3 ระดบั ดงัน้ี 
กลยทุธ์ระดบับริษทั ไดท้างเลือก 6 ทางเลือก คือ 1) กลยทุธ์เติบโตแบบเข้มขน้ ดว้ยวิธีเจาะตลาด 2) กลยทุธ์

เติบโตแบบเขม้ขน้ ดว้ยวิธีพฒันาตลาดใหม่ 3) กลยุทธ์เติบโตแบบกระจายธุรกิจจากจุดศูนยก์ลาง 4) กลยุทธ์เติบโต
แบบเขม้ขน้ ดว้ยวิธีพฒันาผลิตภณัฑ ์5) กลยทุธ์คงท่ี 6) กลยทุธ์ฟ้ืนฟู จากทางเลือกทั้ง 6 ทางเลือก เม่ือท าการวิเคราะห์
และท าการถ่วงน ้าหนกั พบว่า กลยทุธ์เติบโตแบบเขม้ขน้ ดว้ยวิธีพฒันาตลาดใหม่ (S1+S2+O1+O2+O3+O4) มีความ
เหมาะสมท่ีสุดและสอดคล้องกับความสามารถในการแข่งขันของกิจการ เน่ืองจากมีโอกาสท่ีกิจการจะประสบ



 การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1635 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ความส าเร็จ โดยการใชท้รัพยากรเดิมในการด าเนินการ ขยายไปยงัฐานลูกคา้กลุ่มใหม่ มีความสามารถในการแข่งขนั
กบัคู่แข่งได ้มีปริมาณงานและลูกคา้ของกิจการเพ่ิมข้ึน รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงานคุม้ค่าในการลงทุน      
  กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ ไดท้างเลือก 2 ทางเลือก คือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง และกลยุทธ์สร้างความ
แตกต่างเฉพาะกลุ่ม จากทางเลือกทั้ง 2 ทางเลือก เม่ือท าการวิเคราะห์และท าการถ่วงน ้ าหนัก พบว่า กลยุทธ์การสร้าง
ความแตกต่าง (S2+S3+S4+O3+O4) มีความเหมาะสมท่ีสุดและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ 
เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานท่ีเหมาะสมต่อการลงทุน สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ระดบัองคก์รและทรัพยากรของ
กิจการ สามารถตอบสนองความตอ้งการผูใ้ชบ้ริการไดดี้ และสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั  

กลยุทธ์ระดบัหนา้ท่ี เป็นการสนับสนุนกลยทุธ์ระดบับริษทัและกลยุทธ์ระดบัธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปท่ีการใช้
ทรัพยากรขององคก์รให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกกิจกรรมของการด าเนินงานภายในองคก์ร จึงเลือกใชก้ลยทุธ์ระดบั
หนา้ท่ีทั้งหมด เพ่ือส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ สามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและเติบโตอยา่ง
ย ัง่ยืน ประกอบดว้ยกลยุทธ์ 3 ดา้น ดงัน้ี กลยุทธ์ดา้นการตลาด (S1+S5+O3+O4) กลยุทธ์ดา้นการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์(W1+W4 +O4)  และกลยทุธ์ดา้นการวิจยัและพฒันา (W6+O4), (S1+S2+T5+T6), (W6+T5) 

 
5. การอภปิรายผล 

1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรถโดยสารไม่ประจ าทาง
ปรับอากาศ หจก. เจริญทรัพยย์านยนต ์เพ่ือการทศันาจร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
คือ ตอบสนองด้านการขนส่งและความปลอดภัยเป็นส าคัญ รถท่ีใช้ในการเดินทางมีสภาพดี มีภาพลักษณ์การ
ให้บริการท่ีดี และมีความน่าเช่ือถือในการให้บริการ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของธนัช เงินประเสริฐศรี (2560) 
กล่าวคือ ลูกคา้ให้ความส าคญักบัสภาพรถ รวมทั้งคุณภาพการให้บริการท่ีดี สภาพรถใหม่ สะอาดและปลอดภยั พร้อม
ให้บริการตลอดเวลา จะท าให้ลูกคา้ยินดีจ่ายเพ่ิมจากราคาท่ีผูป้ระกอบการรายอ่ืนตัดราคาต ่ากว่าราคาตลาด ท่ีไม่
สามารถมอบบริการดงักล่าวได ้ และลูกคา้จะกลบัมาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 

2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางธุรกิจท่ีลูกคา้องค์กรให้ความส าคญั ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจยัในดา้นท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจมากสุด คือ ปัจจยัเฉพาะบุคคล ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจ การรับรู้ และ
ความพึงพอใจส่วนบุคคล ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของหฤทยั ลิขิตตระกูลวงศ ์(2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการเลือกใชบ้ริการรถหัวลากตูค้อนเทนเนอร์ของตวัแทนผูส่้งออกสินค้าระหว่างประเทศ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
พบว่าปัจจยัในดา้นท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจมากสุด คือ ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ภายใตอิ้ทธิพลจากระดบัอุปสงค์
ภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นปัจจยัภายนอก เน่ืองจากรูปแบบการให้บริการเป็นรถท่ีแตกต่างกนั คือใชเ้พ่ือขนส่งสินคา้ มิใช่
เพ่ือขนส่งผูโ้ดยสาร ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางธุรกิจท่ีลูกคา้องคก์รให้ความส าคญัจึงแตกต่างกนั 

3. ผลการศึกษาพบว่า ผูโ้ดยสารมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยปัจจยั
ท่ีมีความส าคัญมากสุด คือ ด้านความมัน่ใจ ได้แก่ สภาพรถและพนักงานท่ีให้บริการสร้างความปลอดภยัในการ
เดินทาง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของฐานุตรา จนัทรเกตุ (2554) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อ
คุณภาพของการให้บริการรถยนตโ์ดยสารประจ าทางของบริษทั ขนส่ง จ ากดั ณ สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัสระบุรี 
พบว่าปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากสุด คือ ดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ เน่ืองจากลกัษณะของผูโ้ดยสารมีความแตกต่างกนั 
คือ เป็นผูโ้ดยสารท่ีจ่ายเงินในการเดินทางเอง จึงมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการท่ีแตกต่างกนั 
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4. การเลือกใชก้ลยทุธ์ดา้นการตลาด ดว้ยการเพ่ิมช่องทางการติดต่อให้หลากหลาย โดยขยายไปยงัเคร่ืองมือ
ในระบบออนไลน์ อ่ืนๆ เช่น  LINE Official Account และเว็บไซต์ รวมทั้ งพัฒนาปรับปรุงช่องทางเดิมให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนบนแพลทฟอร์มเฟซบุค เน้นคอนเทนต์ท่ีน่าสนใจ เพ่ือกระตุ้นการรับรู้ สร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างผูป้ระกอบการและลูกคา้ ท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้เดิมและกลุ่มท่ีจะเป็นลูกคา้ในอนาคต รวมถึงการรักษาช่องทาง
ระบบออฟไลน์ควบคู่ไปดว้ย ทั้งทางโทรศพัท ์โทรสาร หรือการบอกต่อคุณภาพปากต่อปาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของธนัช เงินประเสริฐศรี (2561) กล่าวคือ กลยุทธ์ในการท าตลาดจะด าเนินการทั้งในรูปแบบของออฟไลน์ และ
ออนไลน์ควบคู่กนัไป โดยในรูปแบบของออฟไลน์มาจากการท่ีรถทวัร์ของบริษทั ซ่ึงทางดา้นขา้งของตวัรถจะมีบ่ง
บอกอย่างชดัเจนว่าเป็นรถของบริษทั เป็นการประชาสัมพนัธ์บริษทัไปในตวั อีกทั้งในเร่ืองของการบริการท่ีดีของ
บริษทัยงัท าให้เกิดการประชาสัมพนัธ์แบบปากต่อปากของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการไปยงัอีกกลุ่มหน่ึง ท าให้บริษทัเป็นท่ีรู้จกั
มากข้ึน ขณะท่ีช่องทางด้านออนไลน์ซ่ึงถือว่าเป็นช่องทางท่ีมีความส าคัญของการท าตลาดในยุคปัจจุบนั มีการ
ด าเนินการในทุกช่องทางเพ่ือให้ผูใ้ช้บริการสามารถเข้าถึงได้ทั้ง LINE Official Account, เฟซบุค และเว็บไซต์ ซ่ึง
สามารถส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวไดท้ัว่โลก 

 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ปัญหาขององคก์รในการบริหารธุรกิจให้บริการเช่ารถโดยสารไม่ประจ าทางของ  หจก. เจริญทรัพยย์านยนต์
คือ ขาดการกระจายบทบาทความรับผิดชอบในสายงานบริหารจดัการ ขาดบุคลากรในการประสานงานภายในและ
ภายนอกองคก์รให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการแข่งขนัในอนาคต  จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม และการก าหนด
ทางเลือกกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix Model ได้กลยุทธ์แต่ละระดับ ดังน้ี กลยุทธ์ระดับบริษัทท่ีเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ คือ กลยทุธ์การเติบโต แบบเขม้ขน้ ดว้ยวิธีพฒันาตลาดใหม่ เป็น
การเพ่ิมรายไดจ้ากบริการในปัจจุบนัสู่ลูกคา้กลุ่มใหม่ โดยใชว้ิธีทางการตลาดพฒันากลยุทธ์ เพ่ือดึงดูดส่วนแบ่งของ
ตลาดใหม่ โดยการสร้างธุรกิจน าเท่ียว โดยด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขช่ือประกอบการ เพ่ือให้เหมาะสมกบักิจการ 
จากเดิมช่ือ “เจริญทรัพยย์านยนต”์ เป็น “เจริญทรัพยท์ราเวลแอนด์ทรานสปอร์ต” เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ใหม่และสร้าง
ประสบการณ์การใชบ้ริการแก่กลุ่มบุคคลทัว่ไป ท่ีอาจจะเป็นลูกคา้ในอนาคต หรือเกิดการบอกเล่าปากต่อปากไปยงั
ลูกคา้ท่ีเขา้ไม่ถึง เช่น การขายทวัร์ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การขายทวัร์ท่องเท่ียวเชิงเกษตร การขายทวัร์ตามรอยละคร 
เป็นต้น กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ท่ีใช้คือกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง เน้นสร้างความไดเ้ปรียบโดยการสร้างความ
แตกต่างในบริการ ดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกภายในรถโดยสาร เพ่ือเพ่ิมคุณลกัษณะพิเศษในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ท  าให้สามารถมอบบริการท่ีมีคุณค่าแตกต่างจากผูใ้ห้บ ริการรายอ่ืน กลยุทธ์ระดับหน้าท่ี 
ประกอบดว้ยกลยทุธ์ยอ่ย 3 ดา้น เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ สามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและเติบโต
อยา่งย ัง่ยนื ครอบคลุมกลยทุธ์ระดบับริษทัและกลยทุธ์ระดบัธุรกิจ ดงัน้ี  

1. กลยทุธ์ดา้นการตลาด ลูกคา้องคก์รให้ความส าคญักบัส่วนประสมการตลาด (7P’s) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ผูป้ระกอบการควรสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ดงัน้ี 

- ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ลูกคา้องคก์รให้ความส าคญักบัการใชบ้ริการรถโดยสารท่ีตอบสนองดา้นการขนส่ง 
สามารถรับ-ส่งถึงสถานท่ีตามก าหนดการและมีความปลอดภัย เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร ทั้ งน้ี
ผูป้ระกอบการตอ้งให้ความส าคญักบัรถโดยสารและพนกังานขบัรถ โดยเลือกใชร้ถโดยสารท่ีมีเทคโนโลยรีะบบความ
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ปลอดภยัขั้นสูง มีบริการซ่อมบ ารุงรักษาครบวงจร จากบริษทัจดัจ าหน่ายรถโดยสารท่ีผูป้ระกอบการตดัสินใจเลือกใช ้
เพ่ือบ ารุงรักษารถโดยสารให้พร้อมใชง้านตลอดเวลา และเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัผูป้ระกอบการว่าจะสามารถ
ใช้รถโดยสารได้ตลอดอายุการใช้งานได้อย่างเต็มท่ี ในส่วนของพนักงานขับรถต้องพกัผ่อนอย่างเพียงพอ และ
ตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบติังานทุกคร้ัง ทั้งน้ีปริมาณแอลกอฮอลต์อ้งเป็นศูนยเ์ท่านั้น  และก่อนปฏิบติังาน
ทุกคร้ังพนกังานขบัรถตอ้งด าเนินการตรวจสอบรอบรถโดยสารให้เรียบร้อย 

- ปัจจยัดา้นราคา ตั้งราคาค่าบริการอยา่งเหมาะสม 
- ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เพ่ิมช่องทางการติดต่อให้หลากหลายเพ่ือความสะดวกในการติดต่อ เนน้

การท าการตลาดดิจิตลั โดยขยายไปยงัเคร่ืองมือในระบบออนไลน์อ่ืนๆ เช่น  LINE Official Account และเว็บไซต์ 
รวมทั้งพฒันาปรับปรุงช่องทางเดิมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนบนแพลทฟอร์มเฟซบุค เพ่ือกระตุ้นการรับรู้ สร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ระกอบการและลูกคา้ ท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้เดิมและกลุ่มท่ีจะเป็นลูกคา้ในอนาคต รวมถึงการ
รักษาช่องทางระบบออฟไลน์ควบคู่ไปดว้ย ทั้งทางโทรศพัท ์โทรสาร หรือการบอกต่อคุณภาพปากต่อปาก  

- ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ใชป้ระโยชน์จากช่องทางการจดัจ าหน่ายออนไลน์ ดว้ยการประชาสัมพนัธ์
และสร้างการรับรู้ รวมทั้งการให้ส่วนลดพิเศษส าหรับลูกคา้ประจ า   

- ปัจจัยด้านบุคคล พนักงานให้บริการควรมีกิริยามารยาทดี มีมนุษยสัมพันธ์ในการให้บริการ และมี
วิจารณญาณในการตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ได ้ 

- ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการ ลูกค้าองค์กรและผูโ้ดยสารให้ความส าคัญเหมือนกันในด้านการตกแต่งภายนอกและภายในต้องมีความ
สวยงาม ในขณะเดียวกนัอุปกรณ์ภายในรถ เช่น  สัญญาณ Wifi บนรถโดยสาร หรืออุปกรณ์ USB Charger ของแต่ละ
ท่ีนัง่ ตอ้งอยูใ่นสภาพดีพร้อมใชง้าน ควรตรวจสอบอยูเ่สมอ ส่วนรายละเอียดดา้นอ่ืนๆ ท่ีผูป้ระกอบการควรพิจารณา
เพ่ิมเติม เช่น การออกแบบระยะห่างระหว่างท่ีนั่งดา้นหนา้ ให้มีระยะห่างให้กวา้งข้ึน, การออกแบบช่องวางสัมภาระ
เหนือศีรษะ ตอ้งการพ้ืนท่ีส าหรับการวางสัมภาระมากข้ึน และความสะอาดภายในรถ  

- ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มุ่งเนน้บริการท่ีมีคุณภาพให้ลูกคา้พึงพอใจมากท่ีสุด น าเทคโนโลยมีาใช้
ในการด าเนินงาน เช่น การใชเ้คร่ืองมือออนไลน์น าเสนอภาพลกัษณ์รถโดยสารเสมือนจริงบน Google Street View 
360 บน Google Map ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้ลูกคา้องคก์รใชพิ้จารณาประกอบการตดัสินใจ การท าการจองรถ
ดว้ยตนเอง เพ่ือลดขั้นตอนการด าเนินงานท่ียุง่ยากและล่าชา้  

2.  กลยทุธ์ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์จดัฝึกอบรมพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นท่ีพนักงาน
ขบัรถ โดยเขา้รับการฝึกอบรมจากศูนยฝึ์กอบรมคนขบัรถมืออาชีพ เพ่ือสร้างความตระหนกัดา้นการขบัข่ีปลอดภยับน
ทอ้งถนน และการใชเ้ช้ือเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของงานบริหารขององคก์ร จดัให้มีต าแหน่งหน้าท่ีธุรการ 
เพ่ือกระจายหนา้ท่ีจากเจา้ของประกอบการ รองรับงานจากการท าฐานขอ้มูลลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์ดา้นการวิจยั
และพฒันา รวมถึงการประสานงานกบัส่วนอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร  

3.  กลยุทธ์ดา้นการวิจยัและพฒันา เพ่ือการพฒันารูปแบบการบริการอย่างต่อเน่ืองท่ีจะสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดม้ากข้ึน จากการใชฐ้านขอ้มูลเพ่ือพฒันาบริการให้ต่างจากคู่แข่ง โดยจดัเก็บขอ้มูลของ
ลูกคา้ เก็บประวติัการใชบ้ริการ และมีการติดตามวดัผลหลงัการใชบ้ริการ เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะตลอดจนน าขอ้มูล
ต่างๆ มาวางแผนการปรับปรุงการให้บริการ  
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การเสนอแนะคร้ังน้ีแยกขอ้เสนอแนะเป็น 2 ส่วน รายละเอียดดงัน้ี 
ขอ้เสนอแนะส าหรับน าไปประยกุตใ์ช ้บริษทัควรศึกษาขอ้มูลสภาพแวดลอ้มปัจจยัภายในและภายนอกอยา่ง

ต่อเน่ือง เน่ืองจากปัจจยัเหล่าน้ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และควรมีการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมให้
สอดคลอ้งกบัปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ี เพ่ือความอยูร่อดของธุรกิจและมีศกัยภาพในการแข่งขนัในระยะยาว 

ขอ้เสนอแนะส าหรับวิจยัคร้ังต่อไป การศึกษาคร้ังต่อไปควรเก็บรวบรวมขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการ
ตดัสินใจนอกเหนือจากการศึกษาคร้ังน้ี เพราะอาจสร้างกลยทุธ์ท่ีแตกต่าง มีทางเลือกท่ีสร้างความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขันได้หลากหลาย นอกเหนือจากกลยุทธ์ท่ีเสนอไป และควรสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้วดัผลการด าเนินงาน หรือท่ี
เรียกว่า Balanced Scorecard (BSC) มาใชต้รวจสอบประเมินผลการศึกษาในคร้ังน้ีว่าการด าเนินกลยุทธ์สามารถสร้าง
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเป็นไปตามท่ีวางแผนหรือไม่อยา่งไร 
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การศึกษาการลดข้อร้องเรียนลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ สุวรรณา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท   
The study of reduce customer complaints and satisfaction survey of Suwanna Riverside Resort.  

วรรณชัย  เจริญศรี1 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงการแก้ปัญหาเพ่ือศึกษา เร่ือง การลดข้อร้องเรียนของลูกค้าจากการ

ให้บริการ และ การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการบริการของ สุวรรณา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาหาสาเหตุท่ีท าให้เกิดขอ้ร้องเรียนของลูกคา้อันเน่ืองมาจากหลายดา้น โดยน าแนวคิดขั้นตอนใน
การปรับปรุงปรับปรุงงานแบบไคเซ็น 7 ขั้นตอนมาประยุกต์ใชเ้พ่ือเพ่ือหาสาเหตุท่ีเกิดข้ึน ประกอบดว้ย 1) คน้หา
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 2) วิเคราะห์สภาพปัจจุบนัโดยประเมิณสถานการณ์ 3)วิเคราะห์ปัญหาหลักท่ีเกิดการร้องเรียน  
4) ก  าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา 5) มอบหมายหนา้ท่ีใครท าอะไร ท่ีไหน อยา่งไร 6) ด าเนินการแกไ้ขวิธีท่ีก  าหนด 
7) ตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึน และ รักษาแนวทางการแกไ้ขนั้นๆไว ้  ดงันั้นสามารถจ าแนกประเภทของปัญหาออกมาได ้4 
ประเภท คือ ดา้นห้องพกั ดา้นการบริการ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก และ ดา้นบรรยากาศและสถานท่ี จากจ านวนขอ้
ร้องเรียนของลูกคา้ทั้งหมด 120 คน ผลการศึกษาพบว่า ดา้นห้องพกั พบเป็นปัญหาท่ีท าให้เกิดขอ้ร้องเรียนมากท่ีสุด 
โดยมีการน าเคร่ืองมือพาเรโต และ แผนผงักา้งปลามาเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาคร้ังน้ี จากสาเหตุหลกัจึงน าแนว
ทางการแกปั้ญหาโดยมีหลกั 4M 1E  มาช่วยในการแกไ้ขปัญหาในคร้ังน้ี 
ค าส าคญั : ลดขอ้ร้องเรียน ความพึงพอใจ แนวทางแกปั้ญหา ดา้นหอ้งพกั 
 

ABSTRACT 
This study is a solution to study the reduction of customer complaints from our services and customer 

satisfaction education to the services of Suwanna Riverside. The resort aims to study the causes that cause customer 
complaints due to many aspects. The concept of the improvement of the 7-step kaizen Work update process has been 
applied to identify the cause of the incident.  1)  Find out the problem 2)  analyze the current condition by assessing 
situation 3) diagnose the main problem of complaint 4) Assign a role to the issue 5 How to do 6) perform a corrective 
action on the 7) check the result and keep the solution.  Therefore, there are four types of issues that can be categorized 
into the room for service, facilities and atmosphere, and places from the number of complaints of all customers . 120 
results of the study showed that the room It is the problem that causes the most complaints.  It is a tool for the study 
of the Sabbath and Fishbone diagrams.  In the main cause, the solution was introduced by 4M 1E to help resolve the 
issue in this time. 
Keyword: Reduction, Satisfaction, Solve the problem, Room solution. 
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1. บทน า 
การเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวในปัจจุบนั ไดเ้กิดการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว แต่ละเมืองต่างหาจุดเด่น

และเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเพ่ือดึงดูนักท่องเท่ียวให้เข้ามาสัมผสับรรยากาศการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆของแต่ละ
จงัหวดัท่ีแตกต่างกนัจึงเป็นจุดดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวแสวงหาสถานท่ีพกัผอ่น สถานท่ีแวะชิม และสถานท่ีแวะพกั ใน
รูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอ เป็นเหตุให้เกิดการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวไปทัว่ทุกเมืองในประเทศไทย เพ่ือตอ้งการไดพ้บ
เจอส่ิงใหม่ บรรยากาศท่ีแตกต่างไป และ ความประทบัใจใหม่ๆท่ีจะพบเจอในการท่องเท่ียวในแต่ละสถานท่ีท่ีได้
เดินทางไปนั้น ทัว่ทั้งประเทศไทยทุกภูมิภาค เกิดการขยบัตวัเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวเดินทางในรูปแบบน้ีอยา่งแข็ง
ขนั จึงท าให้เป็นจุดส าคญัของการพฒันาเมืองต่างๆควบคู่กบัการสร้างสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองของตนเอง เพ่ือเป็นส่ิง
ดึงดูดนักท่องเท่ียวมาในจงัหวดัตวัเอง โดยหวงัพ่ึงการท่องเท่ียวให้เป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจภายใน
เมืองของตนเอง เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในท้องท่ี รวมไปถึงการส่งเสริมเอกลักษณ์ประจ าเมืองเพ่ือให้ 
นักท่องเท่ียวไดจ้ดจ าและเก็บความประทบัใจจากการไดเ้ขา้มาท่องเท่ียวในเมืองของตนเอง กล่าวคือในปัจจุบนั  ”
จังหวดัชัยนาท” นั้ นถูกคัดเลือกให้เป็น “เมืองรองน่าเท่ียว” ตามแคมเปญ “Amazing Thailand Go Local” : เท่ียว
ทอ้งถ่ินไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต ตามนโยบายจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยสามารถน า
ค่าใชจ้ากการท่องเท่ียวในเมืองรองมาคิดเป็นค่าใชจ่้ายเ พ่ือลดหย่อนภาษีไดต้ามจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท มีผล
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามท่ีไดท้ราบกนัแลว้นั้น จากมาตรการภาษีดงักล่าว ททท. ได้
ก  าหนดแนวทางดา้นการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองรอง โดยกระตุน้การท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน ภายใตแ้คมเปญ 
“Amazing Thailand Go Local หรือ เท่ียวทอ้งถ่ินไทย ชุมชนเติบใหญ่เมืองไทยเติบโต” เพ่ือกระจายโอกาสในเชิงพ้ืนท่ี 
คือ การเพ่ิมจ านวนนักท่องเท่ียวเข้าสู่เมืองรองและชุมชนไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน โดยจะเป็นการปรับสัดส่วน
นกัท่องเท่ียวทั้งคนไทยและคนต่างชาติในพ้ืนท่ีเมืองหลกัต่อเมืองรอง จาก 70:30 เป็น 65:35 ในปี 2561 อีกทั้งกระจาย
โอกาสในเชิงรายไดจ้ากการท่องเท่ียวให้ลงสู่เศรษฐกิจฐานรากไม่ต ่ากว่า 10 ,000 ลา้นบาท คาดว่าจะสร้างบรรยากาศ 
การเดินทางท่องเท่ียวไปยงัเมืองรองและชุมชนอย่างคึกคกัและต่อเน่ือง เพ่ือให้การตลาดเป็นเคร่ืองมือกระตุน้ให้เกิด
การเตรียมความพร้อมและพฒันาพ้ืนท่ีสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสมดุลในทุกมิติ เน่ืองจากจงัหวดัชยันาทไดมี้
การจดักิจกรรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นประจ าทุกเดือนและต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี ประกอบกบัไดมี้การพฒันา
แหล่งท่องเท่ียวสวนนกชยันาทซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลกัของจงัหวดัชยันาทให้มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย จนท าให้
สามารถสร้างแรงดึงดูดให้จ  านวนนกัท่องเท่ียวเดินทางมาชยันาทมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การดึงดูดนกัท่องเท่ียว
ท่ีเช่ือมโยงมาจากจงัหวดัภายในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน 2 ด้วยกัน คือจังหวดัลพบุรี  สิงห์บุรี และอ่างทอง 
รวมทั้งจงัหวดัขา้งเคียงท่ีมีศกัยภาพด้านการท่องเท่ียวสูง ไดแ้ก่  จงัหวดัสุพรรณบุรี  จงัหวดัอุทยัธานี และจงัหวดั
นครสวรรค ์และในปี 2558 – 2560  จ  านวนนกัท่องเท่ียวของจงัหวดัชยันาทยงัเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  ส าหรับในปี  2561 
จังหวัดชัยนาทมั่นใจว่าจ  านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวจังหวัดชัยนาทจะเพ่ิมข้ึนจากปี  2560  เช่นกัน    
(ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัชัยนาท , 2560) จากขอ้มูลทางสถิติ พบว่าจงัหวดัชยันาทนั้นมีการเติบโต
ทางดา้นการ 

ท่องเท่ียวภายในจงัหวดัชยันาทเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ทั้งจ  านวนนักท่องเท่ียวและรายไดจ้ากการท่องเท่ียวภายใน
จงัหวดั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกไดว้่าการพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัน้ีมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากซ่ึงส่งผลท าให้
ธุรกิจโรงแรมท่ีพกัในจังหวดัชยันาทเร่ิมมีการขยายตัวมากยิ่งข้ึน ซ่ึง ประวติัความเป็นมาของรีอสร์ทแห่งน้ี ไดแ้ก่ 
สุวรรณา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ชยันาท ก่อตั้งข้ึนโดย นาย วุฒิชยั เจริญศรี ผูก่้อตั้งและกรรมการผูจ้ดัการ ห้างหุ้นส่วน
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จ ากดั สุวรรณา ริเวอร์ไซด ์รีสอร์ท ชยันาท ภายใตก้ารด าเนินกิจการในครอบครัว “เจริญศรี”  ซ่ึงไดน้ าแนวคิดและแรง
บนัดาลใจมาจาก การท่ีอยากเห็นท่ีพกัติดริมแม่น ้ าแห่งแรกในจงัหวดัชยันาท การออกแบบทั้งโครงสร้างภายใน และ 
ภายนอก ถูกก าหนดจากจินตนาการและประสบการณ์ของเจ้าของกิจการทั้ งหมด โดยมีการบริหารธุรกิจแบบ
ครอบครัว ในปัจจุบนั ณ ปี 2561  มีเครือข่ายโรงแรมในเครือ 2 แห่ง คือ สุวรรณา ริเวอร์ไซด์  รีสอร์ท และ สุวรรณา 
การเด้น รีสอร์ท ซ่ึงทั้ง 2 แห่งตั้ งอยู่ริมแม่น ้ าเจ้าพระยา จังหวดัชัยนาท ผูว้ิจัยเลือก สุวรรณา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท 
เน่ืองจากการเก็บขอ้มูลเพ่ือท าการวิจยัสะดวกกว่า และ มีอตัราการเขา้พกัของลูกคา้ท่ีสม ่าเสมอ 

สุวรรณา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ชยันาท (Suwanna Riverside Resort Chainat) ตั้งอยู่ท่ี ๙๗๘ หมู่ท่ี ๔ ต.บา้น
กลว้ย อ.เมือง จ.ชยันาท เร่ิมด าเนินกิจการธุรกิจโรงแรม เม่ือวนัท่ี ๑๕  กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๕ ณ ปัจจุบนัไดป้ระกอบ
ธุรกิจมาแลว้เป็นระยะเวลา ๖ ปีเต็ม ไดมี้การขอ อนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบญัญติั
โรงแรม โดยใชช่ื้อภาษาไทยว่า “สุวรรณาริเวอร์ไซด์รีสอร์ท”  อีกทั้งมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์นนาม ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สุวรรณา ริเวอร์ไซด ์รีสอร์ท  

จากการเข้าพกัใช้บริการกบัทางรีอสร์ทแห่งน้ีนั้ น พบว่าลูกค้าท่ีเข้าใช้บริการมีการท าแบบสอบถามขอ้
ร้องเรียน และ การร้องเรียนผา่นทางวาจา ซ่ึงท าให้เกิดการบริการท่ีไม่ดี ส่งผลให้ถูกยกเลิกห้องพกักะทนัหัน บางคร้ัง
ห้องพกัมีปัญหาลูกคา้ขอคืนเงิน หรือ อุปกรณ์ภายในห้องพกัเกิดช ารุดเสียหาย เช่น อุปกรณ์ภายในห้องน ้ าช ารุด เกิด
ไฟฟ้าร่ัว ท่อระบายน ้าส่งกล่ินเหมน็ ภายในห้องพกัมีส่ิงรบกวน อาทิเช่น ยงุ หรือ แมลงต่างๆ ส่งผลให้เป็นอนัตรายต่อ
ลูกคา้ เกิดการเรียกร้องความรับผดิชอบ และท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ ส่งผลกระทบให้ภาพลกัษณ์ของรีสอร์ทนั้นมี
ปัญหา มีผลอยา่งมากต่อการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า และ ยงัท าให้ความเช่ือมัน่ของรีสอร์ทแห่งน้ีลดนอ้ยลงอีกดว้ย ปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนจากการไดรั้บขอ้ร้องเรียนทั้งใบเสนอแนะและการเสนอแนะทางวาจา ซ่ึงผลท่ีตามมาท าให้เกิดข้ึนนั้นส่วน
หน่ึงมาจากผูเ้ขา้พกัของรีสอร์ทมีปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนในทุกๆปี ตามขอ้เสนอแนะจากลูกคา้บางท่านท่ีไดแ้นะน าเขา้มา 
การไดรั้บขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นส่วนส าคญัในการเร่ิมการพฒันา ปรับปรุง แกไ้ข ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาของ
การของรายงงานฉบบัน้ี พร้อมทั้งรู้ปัญหาอย่างชดัเจนและก าหนดวางแผนการพฒันาในระยะยาวต่อไปอีกดว้ย เพ่ือ
การบริการท่ีประทบัใจของลูกคา้ ท าให้ตอ้งมีการ “ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ สุวรรณา ริเวอร์ไซด ์รีสอร์ท 
เพ่ือให้การบริการท่ีอาจจะยงัไม่ตอบสนองต่อลูกคา้เท่าท่ีควร หรือ การดูแลลูกคา้ยงัไม่ทัว่ถึงพร้อมทั้งการท่ีเป็นมาเป็น
ระยะเวลาหน่ึงอาจจะท าให้สภาพแวดลอ้มเกิดความเก่าหรือช ารุดทรุดโทรมไปบา้ง ตามขอ้เสนอแนะจากลูกคา้บาง
ท่านท่ีไดแ้นะน าเขา้มา การไดรั้บขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นส่วนส าคญัในการเร่ิมการพฒันา ปรับปรุง แกไ้ข ซ่ึงจะเป็นแนวทาง
ในการแกปั้ญหาของการของรายงงานฉบบัน้ี พร้องทั้งรู้ปัญหาอยา่งชดัเจนและก าหนดวางแผนการพฒันาในระยะยาว
ต่อไปอีกดว้ย 

 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
ทฤษฎคีวามพึงพอใจ 
ชริณี เดชจินดา (2532, อ้างถึงใน ชวลิต ปานมาก , 2548, หน้า 18 ) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ หรือ พอใจต่อส่ิงใด หรือปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความ
ตอ้งการของบุคคลไดรั้บการตอบสนอง หรือ บรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหน่ึง ความรู้สึก ดงักล่าวจะลดลงหรือไม่
เกิดข้ึน หากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง 
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จากท่ีกล่าวมานั้น สามารถสรุปความหมายของความพอใจไดด้งัต่อไปน้ี ความพอใจ หมายถึง  ความรู้สึก
หรือทศันคติของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง อาจจะเป็นในเชิงการประเมิณความรู้สึกออกเป็นในเชิงบวก
หรือเชิงลบ เป็นความรู้สึกเม่ือเกิดข้ึนในขณะบุคคลนั้ นมีความสุขอยู่ และไดรั้บการตอบสนองแบบสมบูรณ์แบบ  
อาจจะบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดส้ าเร็จ ซ่ึงในขณะเดียวกนันั้นความพึงพอใจมกัมาพร้อมกบัความสุขเป็นท่ีตั้งเสมอ 
และสามารถเปล่ียงแปลงไดต้ามสถานการณ์หรือส่ิงแวดลอ้มรอบขา้งท าให้เกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ส่ิง
เหล่าน้ีจะเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาเป็นปัจจยัส่งผลให้เกิดความพึงพอใจข้ึนเม่ือใดก็ยอ่มได ้

ทฤษฎไีคเซ็น (Kaizen Theory) 
มาซาเอกิ อิโม (อา้งใน อมัพิกา ไกรฤทธ์ิ, 2534, หน้า 5-15) กล่าวว่า ไคเซ็น (Kaizen) แปลว่า การปรับปรุง

อยูต่ลอดเวลา เป็นหนา้ท่ีของทกๆฝ่ายในองคก์ร ตั้งแต่ผูบ้ริหาระดบัสูง ผูจ้ดัการ ไปจนถึง พนกังานทัว่ไป 
สุรศกัด์ิ สุทองวนั(2549, หน้า 5) ไคเซ็น (Kaizen) คือการปรับปรุงการด าเนินธุรกิจในรูปแบบต่อเน่ือง

ผสมผสานการผลกัดนันวตักรรมใหม่ๆใส่ไวใ้นองคก์ร และมีการพฒันาตลอดเวลา 
ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ไคเซ็น (Kaizen) คือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแกไ้ขวิธีการบริหารจดัการมีประสิทธิผล 

โดยมุ่งเน้นความร่วมมือของทุกฝ่ายขององค์กร ทุกระดบัในองค์กรมีการปรับเปล่ียนไปในทิศทางเดียวกนั มีความ
ร่วมมือเพ่ือปรับปรุงวิธีการท างานให้ดีเร่ือยๆ ตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง เม่ือท าส าเร็จแลว้จะตอ้งแสวงหาวิธีการท าให้ลูกคา้
พึงพอใจในส่วนนั้นและตอ้งตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้อยา่งดีอีกดว้ย 

แนวทางและขั้นตอนการปรับปรุงแบบไคเซ็น 
การใชห้ลกัไคเซ็นถูกระบุไวว้่ามี 7 ขั้นตอนในการสร้างระบบเพ่ือน ามาแกไ้ขปัญหา โดยใชป้รัชญาของ  

เดมม่ิง (Demming) ท่ีรู้จกักนัในดี คือ PDCA นั้นก็คือ Plan – Do – Check –Action ท่ีสามารถน ามาประยกุต์ใชใ้นการ
ปรับปรุงเร่ืองคุณภาพไดอ้ยา่งดี ประกอบดว้ย ขั้นตอนท่ี 1-7 ดงัน้ี 

1. คน้หาปัญหาท่ีเกิดข้ึน และ หัวขอ้ในการแกไ้ขปัญหา 
2. วิเคราะห์สภาพปัจจุบนัโดยใชส้ถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
3. วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดปัญหา 
4. ก าหนดแนวทางหรือวิธีการแกไ้ข โดยตอ้งระบุอยา่งชดัเจนว่า ท  าอะไร อยา่งไร และ เม่ือไหร่ 
5. ระบุให้ชดัเจนว่า ใครเป็นท า และ รับผดิชอบในส่วนไหนบา้ง 
6. ลงมือด าเนินการตามแนวทางการแกไ้ข 
7. ตรวจดูผล และ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และคงรักษาแนวทางแกไ้ขให้คงไวป้ระโยชน์ท่ีไดรั้บจากการท า 

ไคเซ็น 
 
เคร่ืองมือคุณภาพแผนผงัสาเหตุและเหตุผล 
ศาสตราจารย ์คาโอรุ อิชิกาว่า : (1943) เป็นผูน้ าเสนอแผนผงัแสดงความสัมพนัธ์อย่างเป็นระบบระหว่าง

ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และ สาเหตุของปัญหา โดยมีการแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ สาเหตุหลกั และ สาเหตุรอง แผนผงัดงักล่าว
มีจุดประสงค์ในการคน้หาสาเหตุ การจดักลุ่มประเภทของสาเหตุ การล าดบัสาเหตุปัญหาก่อนหลงั รวมไปถึงกา ร
ระดมความคิดเพ่ือหาสาเหตุภายในองคก์รของแต่ละฝ่าย 
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การก าหนดกลุ่มปัจจยัของแผนผงักา้งปลานั้ นสามารถก าหนดปัจจัยใดก็ได ้หากแต่ตอ้งข้ึนอยู่กบัปัจจัยท่ี
ก  าหนดนั้นสามารถช่วยแยกแยะและก่อให้เกิดสาเหตุส าคญัต่างๆ ซ่ึงระบบท่ีใชก้นัมาอยา่งยาวนานนั้นมกัใชห้ลกัการ 
4M 1E Factor มาก าหนดสาเหตุของปัจจยัต่างๆดงัน้ี 

4M 1E Factor 
 Man - พนกังานหรือบุคลากร 
 Machine - เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
 Material - วตัถุดิบ หรือ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 
 Method – กระบวนการท างาน 
 Environment – สถานท่ีในการท างาน บรรยากาศ 
 
หลกัการดงักล่าวสามารถน ามาเขียน แผนภูมิกา้งปลา ดงัน้ี 
1. ปัญหา (หัวปลา) คือ ปัญหาท่ีสมเหตุสมผล ชดัเจน สามารถน ามาแกไ้ขได้ 
2. สาเหตุใหญ่ (กา้งปลา) คือ สาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหา ซ่ึงสามารถแยกเฉพาะเจาะจงได ้วิเคราะห์เป็นเหตุ

เป็นผลซ่ึงสามารถบอกไดถึ้งปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
3. สาเหตุยอ่ย (กา้งยอ่ย) คือ สาเหตุท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของหลกัการ ซ่ึงเป็นผลมาจากสาเหตุใหญ่ บ่งบอก

รายละเอียดของสาเหตุนั้นๆ เป็นรูปธรรมและสามารถหาแนวทางแกไ้ขได ้
 

วิธีการสร้างแผนผงักา้งปลา (Cause and Effect Diagram) 
1. ก าหนดปัญหาท่ีหัวปลา 
2. ก าหนดกลุ่มปัจจยัท่ีท  าให้เกิดปัญหา 
3. หาสาเหตุต่างๆในแต่ละปัจจยัท่ีก  าหนด 
4. หาสาเหตุหลกัของปัญหาท่ีแทจ้ริง 
5. จดัล าดบัความส าคญัของสาเหตุนั้นๆ 
6. เสนอแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข 
 
เคร่ืองมือแผนภูมพิาเรโต (Pareto Diagram) 
Vilfredo Pareto :(1906) เป็นผูคิ้ดคน้เคร่ืองมือส าหรับการตรวจสอบปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร โดยการ

น าสาเหตุเหล่านั้นมาแบ่งแยกประเภท แลว้เรียงล าดบัความส าคญัของขอ้มูลจากมากไปถึงน้อย ซ่ึงจะสามารถเป็น
แนวทางในการตดัสินใจแกปั้ญหาเร่งด่วน ใชใ้นการตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึน 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
กลัยา สร้อยสิงห์ (2559) การศึกษาเร่ือง “ความคาดหวงัและการรับรู้ต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ

ของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมในเขตเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี” มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้คุณภา
การบริการเพ่ือเปรียบเทียบของผูใ้ชบ้ริการ และเพ่ือประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการบริการ ศึกษาประชากร 
คือ ผูใ้ชบ้ริการโรงแรมในเขตเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี จากผูใ้ชบ้ริการจ านวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างหลาย
ขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
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และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ค่าสถิติวิเคราะห์ผลต่างระหว่างค่าเฉล่ียแบบ (Paired-test) ผลการวิจยัท่ีไดพ้บว่า ระดบั
ความคาดหวงัโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก ระดบัคุณภาพจากการรับรู้อยุ่ในระดับมากท่ีสุดโดยรวมถือว่ามีความแต่
ต่างกนัมีนัยส าคญัอยู่ในระดบั 0.5 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้และความพึงพอใจในคุณภาพการบริการผลต่าง
พบว่าภาพรวมเป็นค่าบวก โดยค่าเฉล่ียการรับรู้สูงกว่าความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการ 

จุฑามาศ พรหมมนตรี (2559) การศึกษาเร่ือง การลดขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ดว้ยแนวคิดการปรับปรุงงาน : 
กรณีศึกษาบริษทัขนส่งสายใต ้ เพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีท าให้เกิดขอ้ร้องเรียนของลูกคา้อนัเน่ืองจากสินคา้เกิดความเสียหาย
ระหว่างการขนส่งดว้ยตูอ้คนเทนเนอร์ รวมถึงการหาแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน การศึกษาคร้ังน้ีพบว่าสามารถน า
วิธีการเชิงระบบ หรือ ปรัชญาในการสร้างคุณภาพของเดมม่ิง เขา้มาประยุกต์ใชใ้นทุกกิจกรรมเพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
การปฎิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ โดยมีขั้ นตอนการวางแผนและการ
ด าเนินงานในทุกกิจกรรม การคดัเลือกทีมงานท่ีมีความรู้ตรงตามทกัษะท่ีตอ้งการ ซ่ึงสามารถบรรลุตามพนัธกิจของ
องคก์ร และขอบเขตการด าเนินกิจกรรมสามารถปรับปรุงไดต้ลอดเวลา การเตรียมตวัล่วงหนา้ให้พร้อมโดยการจดัเก็บ
ขอ้มูลท่ีมีความส าคญั และเก่ียวเน่ืองในการด าเนินงานในปัจจุบนัและอนาคต 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ต่อการบริการของรีสอร์ท 
2. เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการของรีสอร์ท 
3. เพ่ือเป็นขอ้มูลในการวางแผนพฒันา คุณภาพการให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ 

 

3. การด าเนินการวจิัย 
การศึกษาเร่ือง “ขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการ สุวรรณา ริเวอร์ไซด ์รีสอร์ท” เพ่ือตอ้งการวิเคราะห์

สาเหตุของปัญหาขอ้ร้องเรียนท่ีเกิดข้ึน และ ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการ สุวรรณา ริเวอร์ไซด์  
รีสอร์ท และน าเสนอหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา เพ่ือให้ไดข้อ้มูลมาใชใ้นการวิเคราะห์ ไดมี้การวางแผนการศึกษา
ดงัน้ี 

การศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิใชก้ารรวบรวมขอ้มูลจากการท าแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีเขา้มาใช้
บริการของรีสอร์ท ระหว่างวันท่ี 20 ธันวาคม 2561 จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 จ  านวน 375 คน โดยมีการแจก
แบบสอบถามแด่ลูกคา้ผา่นทางฝ่ายตอ้นรับส่วนหนา้ของรีสอร์ท ช่วงเวลาหลงัการใชบ้ริการ และ ขณะเขา้รับประทาน
อาหารเชา้ในแต่ละวนั โดยมีฝ่ายครัวบน เป็นผูรั้บผดิชอบต่อลูกคา้ในแต่ละวนั โดยมีประชาชนกลุ่มตวัอยา่ง 375 คน 
ตามจ านวนผูเ้ขา้พกั ซ่ึงในทางการศึกษากลุ่มตวัอยา่งตามวิธีศึกษาของ Taro Yamane ในการใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่ง ค านวณ
ตามสูตรออกมาได ้193 คน ในการใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างของการท าแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการ
บริการ และการใชแ้ผนผงัพาเรโตในการจ าแนกใบขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ และ การใชแ้ผนผงัสาเหตุและเหตุผล  เพ่ือ
การหาขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการ สุวรรณา ริเวอร์ไซด ์รีสอร์ท 

การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิแหล่งข้อมูลท่ีได้รับมากจากการเก็บรวบรวมของทางฝ่ายต้อนรับส่วนหน้าใน
ระยะเวลา 1 ปี ในปี 2560 ขอ้มูลท่ีไดรั้บเก่ียวกบัการศึกษาขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการของรีสอร์ท จ านวน
ทั้งหมด 198 คน ซ่ึงสามารถน ามาจ าแนกแยกประเภทผา่นทาง แผนภูมมิพารเรโต จ านวน 120 ใบ 
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แผนผงัท่ี 1 แผนผงัพาเรโตแสดงจ านวนขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการ สุวรรณา ริเวอร์ไซด ์รีสอร์ท 
 

 
แผนผงัท่ี 2 แผนผงัสาเหตุและเหตุผลของขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการ สุวรรณา ริเวอร์ไซด ์รีสอร์ท 

 

4. ผลการวจิัย 
 จากการศึกษาวิเคราะห์หาสาตุ และความพึงพอใจของลูกคา้ เพ่ือการวางแผนพฒันา ทางดา้นคุณภาพการ
ให้บริการ และ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ของรีสอร์ท ผลจากการรวบรวมขอ้มูลใบขอ้ร้องเรียนของลูกคา้และ
ขอ้เสนอแนะทางวาจาท่ีมีต่อการบริการของ สุวรรณา ริเวอร์ไซด ์รีสอร์ท จ านวน 120 คน  จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงให้
เห็นถึงค่าเฉล่ียของความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการ และ แนวโน้มการเพ่ิมข้ึนในทุกๆดา้นของขอ้ร้องเรียน
ของลูกคา้จ าแนกไดห้ลกัใหญ่อยู ่4 ประเภท คือ ดา้นห้องพกั ดา้นการบริการ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก และ ดา้น
บรรยากาศและสถานท่ี 
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ตารางท่ี 1  ตารางแสดงแบบทดสอบความพึงพอใจของลูกคา้ 

ความพึงพอใจของลูกคา้ �̅� S.D. ระดบัความพึงพอใจ 
ดา้นรูปธรรมของการให้บริการ 4.27 0.81 มากที่สุด 
ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ 4.27 0.76 มากที่สุด 

ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 4.30 0.79 มากที่สุด 
ดา้นความมัน่ใจจากการให้บริการ 4.24 0.79 มากที่สุด 

ดา้นการรับรู้แลว้เขา้ถึงจิตใจผูรั้บบริการ 4.33 0.73 มากที่สุด 

 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงการรวบรวมขอ้มูลเพ่ือหาสาเหตุท่ีเกิดข้ึนจากการร้องเรียนของลูกคา้ 
ล าดบัที่ ประเภทขอ้ร้องเรียน ใบร้องเรียน (คน) สาเหตุของขอ้งร้องเรียน 

1 ห้องพกั 51 -ห้องพกัมีกลิ่นไม่พึงประสงคท์ั้งภายใน   ห้องพกัและ
ห้องน ้ า 
-พบยุงและแมลงภายในห้องพกั 
-ภายในห้องพกัไฟส่องสวา่งไม่เพียงพอ 
-เตียงมีเสียงดงัเวลาขยบัตวั 
-ห้องน ้ ามีกลิ่นอบัช้ืน และ คราบสกปรกฝังแน่น 
-อินเตอร์เน็ตสัญญาณไม่ทัว่ถึง 
-อินเตอร์เน็ตชา้และบางคร้ังไม่ท างาน 
-โทรทศัน์สัญญาณภาพขาดหาย จอด า 
-รีโมทโทรทศัน์และเคร่ืองปรับอากาศ  
ไม่สามารถใชง้านได ้
-พื้นห้องน ้ าลืน่ และ คราบสบู่ตามผนัง 
-พื้นห้องพกัสกปรก ไม่สะอาดเท่าที่ควร 
-ไฟดบัในเวลากลางคืน  
- เคร่ืองท าน ้ าอุน่ไม่ท างาน 
-เคร่ืองปรับอากาศมีเสียงดงั รบกวนการพกัผอ่น บางคร้ัง
ไม่ท างานชัว่ขณะ 
-ผา้ปูที่นอน ปลอกหมอนภายในห้องมีกลิน่ไม่พึงประสงค ์
และคราบสกปรก 

2 บรรยากาศและสถานที่ 31 -สถานที่จอดรถไม่เพยีงพอต่อลูกคา้ 
-เสียงดงัภายนอกจากการจดัเลี้ยง 
-ตน้ไมเ้ยอะท าให้ดูน่ากลวั 
-ไฟส่องสวา่งตามทางเดินน้อย มืดมาก 
-สถานที่จอดรถอยู่ไกลจากห้องพกั 

3 ส่ิงอ  านวยความสะดวก 26 -ร้านสะดวกซ้ือปิดบริการ 
-ร้านอาหารปิดบริการเร็ว 
-สระวา่ยน ้ าปิดบริการเร็ว 
-อินเตอร์เน็ตภายนอกไม่มีสัญญาณ 
-ไม่มีรถเช่าให้บริการ 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงการรวบรวมขอ้มูลเพ่ือหาสาเหตุท่ีเกิดข้ึนจากการร้องเรียนของลูกคา้ (ต่อ) 
ล าดบัที่ ประเภทขอ้ร้องเรียน ใบร้องเรียน (คน) สาเหตุของขอ้งร้องเรียน 

4 การบริการ 12 -พนักงานให้การบริการเชค็อนิล่าชา้ 
-การรับโทรศพัทข์องพนักงานล่าชา้ 
-เขา้มาติดต่อไม่พบพนักงานให้บริการ ส่วนตอ้นรับ
ดา้นหน้า 
-พนักงานไม่แนะน าสถานที ่
-พนักงานห้องอาหารพูดจาไม่สุภาพ 

 
จากการทราบขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ ผ่านทางใบขอ้ร้องเรียนทั้งหมด 120 คน พบว่าสาเหตุหลกัท่ีท าให้เกิด

การร้องเรียนของลูกคา้นั้นคือ ดา้นห้องพกั จ  านวนลูกคา้ร้องเรียน 51  คน ดงันั้นสามารถน าสาเหตุหลกัท่ีไดม้าใชใ้น
การพิจารณาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการท าแผนผงัสาเหตุ เพ่ือ สนบัสนุนสาเหตุหลกัและสาเหตุรอง เพ่ือให้เกิด
การวิเคราะห์การแกไ้ขปัญหาไดต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
 
5. การอภปิรายผล 

จากการศึกษาการลดขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ท่ีมีต่อ สุวรรณา ริเวอร์ไซด ์รีสอร์ท ลดลงนั้นทางผูศึ้กษาไดเ้สนอ
การอภิปลายผลและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 3 แนวทาง ดงัน้ี 
 แนวทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาท่ี 1 การอบรมเพ่ิมความรู้ความสามารถฝ่ายตอ้นรับส่วนหนา้ 
การจดัอบรมหลกัสูตรการฝึกยกระดบัฝีมือ ตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพดา้นการโรงแรม แผนกตอ้นรับ ผา่นกรม
พฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หลกัสูตรน้ีเป็นการฝึกอบรมความรู้และฝึกความสามารถปฎิบติังานในต าแหน่ง
แม่บา้นโรงแรม ในระยะเวลา 64 ชัว่โมง ตามมาตรฐานสมรรถนะ ของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน เพ่ือน ามาต่อยอดใน
การปฎิบติัหนา้ท่ีตอ้นรับลูกคา้ และ ดูแลลูกคา้ให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

ฝ่ายหนา้ท่ีรับผดิชอบ คือหัวหนา้ฝ่ายตอ้นรับ และ แผนกตอ้นรับส่วนหนา้ 
 

แนวทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาท่ี 2 การตรวจสอบสถานะห้องพกั  
การตรวจสอบสถานะห้องพกัโดยมีการแบ่งหน้าท่ีให้ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายมีหน้าท่ีเขา้ปฎิบติังานการตรวจ

ห้องพกัผ่านแบบฟอร์มตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพกั เขา้ตรวจสอบทุกๆวนั หากมีภารกิจต่อเน่ือง ให้ท  าการ
สุ่มตรวจในแต่ละห้องพกัของแต่ละอาคารท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงในการจดัท าแนวทางการแกไ้ขในคร้ังน้ี ใช ้PDCA 
ในการน ามาประยุกต์ใชโ้ดยมีการวางแผนความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยแบ่งอาคารแบ่งออกเป็น 4 ส่วน เพ่ือจดัแจง
แผนกแม่บา้นพร้อมเขา้แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนทนัที และฝ่ายซ่อมบ ารุงคอยสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาภายในห้องพกั 
โดยมีหัวหน้าฝ่ายเขา้ตรวจสอบสถานะของห้องพกั และ หัวหน้าฝ่ายแม่บา้นมีหน้าท่ีก  ากับดูแล ติดตามการแก้ไข
ปัญหา รวมถึงความเรียบร้อยของทุกตึกทุกอาคาร 
             ฝ่ายหนา้ท่ีรับผดิชอบ คือ หัวหนา้ฝ่ายทั้ง 6 ฝ่าย และ แผนกแม่บา้น 
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แนวทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาท่ี 3 การปรับภูมิทศัน์รีสอร์ท 
การปรับภูมิทศัน์รีสอร์ท สามารถช่วยให้เกิดการแกปั้ญหาทางดา้นบรรยากาศและสถานท่ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในดา้นของ
ร้องเรียนของลูกคา้ท่ีทางรีสอร์ทไดรั้บ โดยมีการปรับปรุงการตดัแต่งก่ิงไมใ้ห้ดูสะอาดและสบายตามากข้ึน การเพ่ิมรถ
รับส่งจากท่ีจอดรถห่างไกลเขา้มาบริการลูกคา้เพ่ือความสะดวกสบาย ติดไฟส่องสว่างภายในรีสอร์ทเพ่ิมมากข้ึน ตั้ง
กฎกติการส าหรับงานจดัเล้ียงภายในรีสอร์ทก าหนดเวลาการใชบ้ริการ เพ่ือไม่ให้รบกวนลูกคา้ท่านอ่ืนๆท่ีเขา้มาพกั
ภายในรีสอร์ท ปรับปรุงส่วนบริการตอ้นรับส่วนหน้าให้กวา้งขวาง สะดวกสบาย และมีบริการน ้ าด่ืมตอ้นรับเพ่ือ
รองรับลูกคา้ท่ีมาเขา้ใชบ้ริการ 
               ฝ่ายหนา้ท่ีรับผดิชอบ คือ ฝ่ายช่างซ่อมบ ารุง 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากแนวทางเลือกท่ีผูศึ้กษาสรุปได้ดังน้ี แนวทางเลือกท่ี 2 คือ การตรวจสอบสถานะของห้องพกั แนว

ทางเลือกน้ีสามารถท าใหเกิดความพร้อมของห้องพกัก่อนการใชง้าน และ ป้องกนัการส่งมอบปัญหาแก่ลูกคา้ ซ่ึง
แนวทางเลือกน้ี ไม่มีงบประมาณในการแกไ้ขปัญหา ขอ้ดีคือ สามารถด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาให้ทนัถ่วงที 
และ ทุกฝ่ายร่วมกนัท างานเพ่ือให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ หากแต่เกิดป ญหาท่ีไม่
สามารถด าเนินการได ้ควรจดัตั้งฝ่ายสนับสนุนไวค้อยช่วยเหลือและด าเนินการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน โดยมีหัวหน้าฝ่าย
แม่บา้นและฝ่ายช่างคอยสนบัสนุน 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาด้วยตนเองเร่ือง “การก าหนดกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจกลอ้งวงจรปิด ใน กรณีศึกษา บริษัท ABC 

management จ ากัด”  เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุท่ีท าให้ยอดขายลดลงและหาแนวทางก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในระยะยาว จากการศึกษาพบว่า ยอดขายลดลงเกิดจาก 1.ราคาท่ีเสนอในการติดตั้งระบบ
กลอ้งวงจรปิดสูงกว่าคู่แข่ง 2.จ  านวนพนกังานไม่เพียงพอ ในการท างาน โดยเฉพาะงานติดตั้ง ท  าให้ไม่สามารถรับงาน
ท่ีมีระยะเวลาด าเนินงานใกลเ้คียงกนั 3.พนกังานไม่เช่ียวชาญและยงัขาดประสบการณ์ในงานติดตั้ง  

ในการศึกษาได้ท  าการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม โดยสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของบริษัท ABC 
management จ ากัด จ  านวน  5 ท่าน ในด้าน การด าเนินธุรกิจ กลยุทธ์ท่ีใช้ ยอดขาย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค 
รวมถึงการวิเคราะห์เชิงคุณภาพดว้ยขอ้มูล ประกอบดว้ย  การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค (SWOT 
Analysis) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและการวิเคราะห์การแข่งขนัอุตสาหกรรม (Five Force Model)   จากการศึกษา
พบว่า การก าหนดกลยทุธ์ส าหรับธุรกิจระบบกลอ้งวงจรปิด กรณีศึกษา บริษทั ABC management จ ากดั สามารถสรุป
ได ้3 แนวทางในการแกปั้ญหา   

กลยทุธ์ระดบัองคก์ร ใช ้กลยทุธ์การเติบโต แบบเจาะตลาด เน่ืองจากมีตน้ทุนโดยรวมถูกกว่าคู่แข่ง 
กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ ใช ้กลยุทธ์ผูน้ าดา้นราคา พฒันา Software ท าให้มีตน้ทุนถูกกว่าซ้ือ Software ส าเร็จรูป 

และ การเป็นพนัธมิตรกบัตวัแทนจ าหน่ายกลอ้งวงจรปิดเพ่ือลดตน้ทุน 
กลยุทธ์ระดบัหน้าท่ี ใช ้กลยุทธ์ดา้นการตลาด ก าหนดกลุ่มเป้าหมายโดยเน้นไปท่ี หน่วยงานภาครัฐและ

หน่วยงานเอกชน 
ค าส าคญั:  ระบบกลอ้งวงจรปิด, การก าหนดกลยทุธ์ 

 

ABSTRACT 
The individual study “Determine Strategies for CCTV system business Case Study of ABC Management 

Company limited”  to study the causes of sales decline and find strategies for create a competitive advantage in the 
long term for company. The study found sale decline due to 1. CCTV systems has higher price than competitors. 2. 
Manpower is not enough for CCTV system installation 3 .  Employees are lack of skill and experience for CCTV 
system installation.  In the study, data were collected by group interviews including 5 managers in ABC Management 
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Company limited about business operation, strategy of company, sales, problem and obstacle of company. The study 
used relate data to analyze industry competitive by using five force analysis.  The study determined strategies form 
data and research of company by SWOT analysis.  The study determined 3 level strategy for ABC Management 
Company limited.  

Corporate strategy, using market growth strategy due to the overall cost being cheaper than   competitors. 
Business- level strategy, using different strategy to develop software, making it more cost-effective than 

buying ready-made software. 
Functional strategy, using marketing strategy set the target group by focusing on B2G and B2B 

Keywords: CCTV system, Strategy    
 
1. บทน า 

ในปัจจุบนัธุรกิจกลอ้งวงจรปิดมีความตอ้งการเพ่ิมสูงข้ึนเน่ืองจากปัญหาอาชญากรรมท่ีเพ่ิมมากข้ึนท าให้ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนไดมี้การลงทุนเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือความปลอดภยัของประชาชนและทรัพยสิ์น ซ่ึงระบบกลอ้งวงจรปิด
ในปัจจุบนัถือว่าเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีส าคญัส าหรับทุกองคก์ร  ธุรกิจระบบรักษาความปลอดภยั มีการเติบโตสูงข้ึน
โดยในปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่าถึง 6000 ลา้นบาท ทางบริษทั ABC Management จ ากดัไดมี้ความสัมพนัธ์อนัดีกบั ซัพ
พลายเออร์ท าให้ตน้ทุนของกลอ้งวงจรปิดต ่าและความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ ผูบ้ริหารจึงตดัสินใจมาลงทุนในธุรกิจ
บริการและติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิด  ตั้งแต่ ปี 2560 ซ่ึงในปี พ.ศ. 2561 บริษทัไดป้ระสบปัญหายอดขายลดลงจากปี
ก่อนและไม่เป็นไปตามเป้าท่ีตั้งเอาไว ้ คือ ยอดขายเพ่ิมข้ึน 15 เปอร์เซ็นตข์องปีก่อน อา้งอิงจากการท่ีตลาดกลอ้งวงจร
ปิดมีอตัราเติบโต 15 เปอร์เซ็นต่อปี ดงันั้นทาง บริษทั ABC Management จ ากดั ตอ้งหาสาเหตุปัญหายอดขายท่ีลดลง
และสร้างการไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในระยะยาว 

 

               
 

แผนภูมิท่ี 1.1 ยอดขายระบบกลอ้งวงจรปิด บริษทั ABC Management จ ากดั เทียบตลาดรวม 
ท่ีมา: ฝ่ายบริหาร บริษทั ABC Management จ ากดั             

6,000 ลา้นบาท

4,589,750 บาท

ยอดขายรวมตลาดกลอ้งวงจรปิด

ยอดขาย ABC management จ ากดั
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จาก แผนภูมิท่ี 1.2 แสดงให้เห็นถึง  การเติบโตของตลาดระบบกลอ้งวงจรปิด จากปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 1.2 การเติบโตของตลาดระบบกลอ้งวงจรปิด 
ท่ีมา ฝ่ายบริหารบริษทั ABC Management จ ากดั 

 

จาก แผนภูมิท่ี 1.3 แสดงให้เห็นว่า บริษทัมียอดขาย ในปี 2561  ลดลง และไม่ถึงเป้าหมายท่ีตั้งไวโ้ดยเทียบ
จากการเติบโตตลาดรวมของระบบกลอ้งวงจรปิด  

 

 
 

แผนภูมิท่ี 1.3 ยอดขายของบริษทั ABC Management จ ากดั 
ท่ีมา: รายงานประจ าปียอดขายระบบกลอ้งวงจรปิดของ บริษทั ABC Management จ ากดั 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.  เพ่ือศึกษาสาเหตุของปัญหายอดขายระบบกลอ้งวงจรปิดท่ีลดลง 
2.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ทั้งสามระดบัในการแข่งขนัเพ่ือความไดเ้ปรียบในระยะยาว 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 
ระยะสั้น 
1.  บริษทัสามารถสามารถเขา้ใจถึงสาเหตุของปัญหายอดขายลดลงของระบบกลอ้งวงจรปิด 
2.  บริษทัสามารถแข่งขนัและเติบโตในธุรกิจออกแบบและติดตั้งกลอ้งวงจรปิดได ้
ระยะยาว  
1.  บริษทัสามารถเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

 

3. การด าเนินการวจิัย 
1. การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ 
เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์แบบกลุ่มเชิงลึกแบบกลุ่มโดย การสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารของ 

บริษทั ABC Management จ ากดั จ  านวน 5 ท่าน  
2. การเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ 
ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการรวบรวมและคน้ควา้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากบริษทั ABC Management จ ากดัและ

รายละเอียดต่างๆ จากเอกสารงานวิจยั ทฤษฎี แนวคิด การวิเคราะห์บทความ ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์ส่ือส่ิงพิมพต์น้ 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา     
เป็นการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารทั้งหมด 5 ท่าน โดยแบ่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั ABC Management จ ากดั โดย

ลักษณะของค าถามเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกลุ่มซ่ึงสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ ซ่ึงข้อมูลมีความจ าเป็นต่อ
การศึกษาในคร้ังน้ี โดยการบนัทึกขอ้มูลโดยการบนัทึกเสียงจากการสัมภาษณ์ ในขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจในเร่ือง
ของคู่แข่ง การด าเนินงานและยอดขาย โดยมีค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของบริษทั ABC Management จ ากดั 
ดงัต่อไปน้ี 

1. ท าไมท่านเลือกท่ีจะมาลงทุนในธุรกิจระบบกลอ้งวงจรปิด 
2. อะไรคือจุดเด่นขององคก์ร และ คิดว่าจะน ามาใชใ้นการด าเนินธุรกิจอยา่งไร 
3. ปัญหาท่ีประสบเจอในการด าเนินธุรกิจระบบกลอ้งวงจรปิดท่ีผา่นมาเป็นอยา่งไร 
4. อุปสรรคท่ีเป็นปัญหาต่อการด าเนินธุรกิจขององคก์รคืออะไรบา้ง 
5. องคก์รมีจุดอ่อนอะไรบา้งท่ีในปัจจุบนั 
6. บริษทัมีกลยทุธ์อยา่งไรบา้งในการด าเนินธุรกิจ 
7. ปัจจยัใดบา้งท่ีท าให้ลูกคา้ตดัสินใจติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิดกบับริษทัของท่าน 
8. ลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนมีเกณฑ์การตัดสินใจในการจดัจา้งติดตั้ งระบบกลอ้งวงจรปิด

อยา่งไร 
ซ่ึงค าถามในการสัมภาษณ์ขอ้ท่ี 1-5 นั้นจะไดข้อ้มูลในส่วนของ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค ของ 

บริษทั ABC Management จ ากดั ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะน าไป วิเคราะห์ SWOT ในบทถดัไป ส่วนในขอ้ท่ีเหลือคือ ขอ้ท่ี 6-8 
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จะไดข้อ้มูลเพ่ือการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มการแข่งขนัหรือ Five Force analysis และ เป็นขอ้มูลเพ่ิมเติมในการสาเหตุ
ท่ีท าให้ยอดขายลดลง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลจากบทสัมภาษณ์ 
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มองคก์รดว้ย (SWOT Analysis) 
2.2 แนวคิดการวิเคราะห์ (Tows Matrix) 
2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มการแข่งขนั (Five Force Analysis) 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ก าหนดกลยทุธ์โดยใชข้อ้มูลจากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์มาก าหนดทางเลือกกลยทุธ์ 
3.1 การก าหนดทางเลือกกลยทุธ์โดยใช ้(TOWS Matrix) 
3.2 การก าหนดกลยทุธ์สามระดบั 
 
ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขัน (Five Force Analysis) 
1. ขอ้จ ากดัในการเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัใหม่ 
สภาพการแข่งขนัจะข้ึนอยูก่บัปริมาณงานจากภาครัฐและโครงการจากภาคเอกชน ซ่ึงคู่แข่งจะมีทั้งบริษทัท่ีมี

ประสบการณ์ยาวนาน และ บริษทัท่ีเปิดใหม่ก็หันมาสนใจให้บริการ ท าให้มีการแข่งขนัดา้นราคาสูงและมีการแข่งขนั
ค่อนขา้งรุนแรง การเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่จะท าให้เกิดการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนในอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบให้ผูท่ี้อยู่ในอุตสาหกรรมรายเดิมประสบปัญหาได ้ดงันั้น ยิ่งมีขอ้จ ากดัในการเขา้สู่อุตสาหกรรมของ
คู่แข่งรายใหม่มากเท่าใดก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อผูท่ี้อยู่ในอุตสาหกรรมอยูแ่ลว้มากเท่านั้น ส าหรับธุรกิจกลอ้งวงจรปิดนั้น
การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่สามารถเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา การเร่ิมต้นนั้ นใช้เงินลงทุนไม่มากนัก เป็นธุรกิจท่ีไม่
สลบัซับซ้อน ขั้นตอนการเปิดธุรกิจไม่ยาก และธุรกิจน้ีมีโอกาสประสบความส าเร็จเน่ืองดว้ยภาวะปัจจุบนัท่ีปัญหา
สังคมเศรษฐกิจรุมเร้า ท าให้ผูบ้ริโภคตอ้งการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นเพ่ิมมากข้ึนและตอ้งการใชบ้ริการ
ดา้นความปลอดภยัจากบริษทัท่ีไดม้าตรฐานความน่าเช่ือถือของผูป้ระกอบการมีส่วนส าคญัเช่นกนั 

2.  ความรุนแรงของการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม 
เน่ืองจากมีความตอ้งการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดท่ีเพ่ิมข้ึน ท าให้การแข่งขนัมีค่อนขา้งสูงโดยเฉพาะดา้นราคา มี

คู่แข่งรายใหม่เขา้สู่ตลาดไดง่้าย เม่ือมีคู่แข่งเขา้มาท าให้ตอ้งลดราคาส่งผลต่อก าไรท่ีลดลง อีกทั้งมีกลอ้งวงจรมากมาย
หลากหลายแบรนดท์  าให้ ตอ้งน าเสนอสินคา้ให้มีความแตกต่างเพ่ือเพ่ิมยอดขายให้กบัผูข้าย 

3.  ความเส่ียงจากสินคา้ทดแทน 
ปัจจยัท่ีส่งเสริมให้ผูผ้ลิตท าการคน้หาสินคา้อ่ืนมาทดแทน ไดแ้ก่ ตน้ทุนราคาสินคา้ท่ีต ่ากว่า คุณภาพสินคา้ท่ี

ผลิตไดมี้ประสิทธิภาพมากกว่า และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกค้าท่ีอาจแปรเปล่ียนไปจากความ
ตอ้งการแบบเดิม ดงันั้นจึงก่อให้เกิดการแข่งขนัในด้านการตดัราคาหรือเป็นการแข่งขนัดา้นการปรับปรุงคุณภาพ
สินคา้หรือบริการให้เหนือกว่าเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงหากลูกคา้ตอบสนองต่อสินคา้ท่ีผลิตข้ึนมา
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เพ่ือทดแทนกนัไดก้็จะท าให้ผูผ้ลิตอยู่ในฐานะท่ีจะก าหนดราคาในระดบัท่ีให้ก  าไรสูงได ้จนท าให้คู่แข่งรายอ่ืนๆ ท า
การแข่งขนัดา้นราคาหรือเปล่ียนกลยทุธ์ในการคิดคน้หาวิธีผลิตสินคา้ท่ีจะมาทดแทนในรูปแบบใหม่บา้ง 

4.  อ  านาจการต่อรองของผูผ้ลิตสินคา้หรือตวัแทนจ าหน่าย 
อ านาจการต่อรองของผูผ้ลิตสินคา้มีน้อย เน่ืองจากบริษทัไม่ใช่ผูผ้ลิตโดยตรง และ สินคา้บางรุ่นบางยีห่้อมี

ตวัแทนจ าหน่ายในประเทศแค่รายเดียวท าให้ ผูค้า้วตัถุดิบสามารถสร้างแรง 
กดดนัต่อผูป้ระกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมดา้นการปรับระดบัราคาให้สูงข้ึนหรือปรับลดคุณภาพสินคา้หรือ

บริการให้ต ่าลง ซ่ึงจะท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งเสียก าไรไปจากการท่ีวตัถุดิบมีราคาสูงข้ึน กลอ้งวงจรปิดส่วนใหญ่จะ
มีแหล่งผลิตท่ีเดียวกนั คือ ประเทศจีนหรือไตห้วนั ท าให้ซัพพลายเออร์จะมีอ านาจต่อรองมากกว่า แต่นอกจากการท่ี
ร้านคา้น าเขา้มาเองแลว้ ยงัมีการซ้ือจากร้านรายยอ่ยดว้ยกนัเอง หรือการเป็นตวัแทนจ าหน่ายของยีห่้อต่างๆ ก็จะท าให้
ผูค้า้มีทางเลือกในการเปล่ียนซพัพลายเออร์ เพ่ือให้มีก  าไรจากธุรกิจมากข้ึน 

5.  อ  านาจการต่อรองของผูซ้ื้อ 
ผูซ้ื้อจะสร้างแรงกดดนัให้ผูข้ายจนท าให้ตอ้งลดราคาให้ถูกลงปรับคุณภาพสินค้าหรือบริการให้ดีข้ึนซ่ึง

ลูกคา้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีขอ้มูลเก่ียวกบัการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด ท าให้ยงัตอ้งการขอ้มูลและความรู้จากผูข้าย หรือ
ลูกคา้อยากไดก้ลอ้งวงจรปิดแบรนดท่ี์ตนเองตอ้งการ ซ่ึงไม่ใช่ทุกร้านท่ีจะมี ท าให้แมมี้ราคาสูงกว่าร้านอ่ืน ผูซ้ื้อก็ยนิดี
ท่ีจะจ่าย แต่ในกรณีท่ีผูซ้ื้อสั่งซ้ือในปริมาณท่ีมาก เช่น กลุ่มลูกคา้ท่ีภาครัฐหรือภาคเอกชน ซ้ือเพ่ือไปติดตั้งให้บุคคล
อ่ืน ก็จะมีอ านาจการต่อรองในเร่ืองราคาท่ีมากข้ึน 

 
ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรด้วยแนวคดิ SWOT Analysis 
สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร 
จุดแข็ง (Strength) 
S1. มีการบริหารจดัการท่ีดีท าให้ส่งมอบได ้อยา่งมี คุณภาพและตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
S2. มีการบริการหลงัการขายท่ีรวดเร็ว เนน้การสร้างความพึงพอใจต่อลูกคา้ 
S3. มีตน้ทุนโดยรวมถูกกว่าคู่แข่ง ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
S4. มีความสามารถในการพฒันาระบบ Software ให้สอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

งาน 
จุดอ่อน (Weakness) 
W1. พนกังานประจ าท่ีมีประสบการณ์ยงัมีไม่มากพอ 
W2. บริษทัมีเงินทุนนอ้ย ท าให้อาจเกิดขาดสภาพคล่อง ถา้ลูกคา้ช าระเงินล่าชา้ 
W3. บริษทัยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมาก และ บริษทัยงัด าเนินธุรกิจมาไดไ้ม่นาน 

 
สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร 
โอกาส (Opportunity) 
O1. ในปัจจุบนั มีความตอ้งการในการติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิดจากภาครัฐเพ่ิมมากข้ึน  
O2. เทคโนโลยมีีการพฒันามากข้ึน ท าให้มีทางเลือกหลากหลายในการน าเสนอผลิตภณัฑใ์ห้ลูกคา้ 
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อุปสรรค (Treats) 
T1. ตลาดการออกแบบละติดตั้งกลอ้งวงจรปิดมีการแข่งขนักนัสูง 
T2. จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั 
T3. การจ่ายเงินภาครัฐมกัมีระยะเวลานาน อาจท าให้เกิดการขาดสภาพคล่อง 
T4. บริษทัคู่แข่งมีประสบการณ์สูงและเป็นท่ีรู้จกัมากกว่า 

 

4. ผลการวจิัย 
จากวตัถุประสงค์ท่ี 1 การศึกษาเพ่ือสาเหตุท่ียอดขายลดลง ผลการศึกษาพบว่าตลาดระบบกลอ้งวงจรปิดมี

การเติบโตอยู่ท่ีประมาณ 15% ต่อปีมีมูลค่าประมาณ 6000 ลา้นบาท โดยสามารถแบ่งเป็นส่วนของภาครัฐ 70% และ 
ภาคเอกชน 30% เน่ืองจากมีความตอ้งการเพ่ิมมากข้ึนเน่ืองจากปัจจยัดา้นความปลอดภยัและป้องกนัอาชญากรรม ท า
ให้มีการแข่งขนัท่ีสูงและมีคู่แข่งขันหลายราย ท าให้มีการแข่งขนักันในด้านของราคาและคุณภาพเป็นหลกั ท าให้
ส่งผลต่อยอดขายของบริษทั ABC Management จ ากดั โดยสามารถสรุปสาเหตุท่ีท  าให้ยอดขายลดลงไดด้งัน้ี 

1.  ราคาท่ีเสนอในการติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิดสูงกว่าคู่แข่ง 
2.  จ  านวนพนักงานไม่เพียงพอ ในการท างาน โดยเฉพาะงานติดตั้ง ท  าให้ไม่สามารถรับงานท่ีมีระยะเวลา

ด าเนินงานใกลเ้คียงกนั 
3.  พนกังานไม่เช่ียวชาญและยงัขาดประสบการณ์ในงานติดตั้ง 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แผนผงัสาเหตุและผล สาเหตุของปัญหายอดขายท่ีลดลง 
 
จากวตัถุประสงค์ท่ี 2 เพ่ือศึกษาแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทั้ งสามระดับในการแข่งขันเพ่ือความ

ไดเ้ปรียบในระยะยาว ผลการศึกษาการก าหนดกลยุทธ์ทั้งสามระดบัโดยศึกษาสภาพแวดลอ้มทั้งภายนอก และภายใน
บริษทั เพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมยอดขาย และสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ให้ดีข้ึน จากการการวิเคราะห์ SWOT 
โดยใช ้ TOWS  MATRIX  การก าหนดทางเลือกและตดัสินใจเลือกกลยทุธ์ ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 การก าหนดกลยทุธ์ให้แก่ บริษทั ABC Management จ ากดั 

 
กลยทุธ์ระดบัองคก์ร 
เลือกกลยุทธ์การเติบโต โดยใชก้ลยทุธ์เติบโตโดยมุ่งเน้นท่ีการเจาะตลาด โดยการลดตน้ทุนการด าเนินงาน

เพ่ือเพ่ิมยอดขายและเพ่ิมส่วนแบ่งตลาด ท าการปรับลดก าไรในการรับงานลง เพ่ือสามารถรับงานในส่วนภาครัฐได ้ท า
ให้ไดห้นงัสือรับรองผลงานเพ่ือรับงานท่ีมีมูลค่าสูงกว่าเดิมในอนาคตและสามารถสร้างเง่ือนไขในการต่อรองกับซัพ
พลายเออร์และกบัผูจ้ดัซ้ือไดม้ากข้ึนท าให้มีผลก าไรเพ่ิมมากข้ึนไดใ้นระยะยาว ท าให้มีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
ซ่ึงทางผูบ้ริหารมองว่ามีความเป็นไปไดท่ี้จะด าเนินงาน และ บริษทัพ่ึงเร่ิมด าเนินกิจการไดไ้ม่นานท าให้ควรเนน้ท่ีการ
เติบโตเป็นหลกั 

ระดบักลยุทธ์ ทางเลอืกกลยุทธ์ ขอ้ด ี ขอ้เสยี กลยุทธ์ทีด่ทีีสุ่ด 

 
 
1.กลยุทธ์ระดบั
องคก์ร 

1.กลยุทธ์การ
เตบิโต (เจาะตลาด) 

1.เพิม่ยอดขายใหก้บับรษิทัและท าให้
สามารถรบังานทีม่มีลูค่ามากขึน้ใน
อนาคต 

1.ก าไรของบรษิทัลดน้อยลง  
 
กลยุทธ์การ
เจรญิเตบิโต 2.กลยุทธ์การฟ้ืนฟู 1.เขา้พบลูกคา้เพือ่สรา้งความสมัพนัธ์

อนัดแีก่ลกูคา้ 
1.ยอดขายอาจไม่เพิม่ เพราะ 
ลกูคา้ พจิารณาด้านราคา 
เป็นอนัดบัแรก 

 
 
2.กลยุทธ์ระดบั
ธุรกจิ 

1.กลยุทธ์การเป็น
ผูน้ าดา้นตน้ทุน 

1.สามารถลดตน้ทุนในกระบวนการ
ท างานได ้
2.เพิม่ยอดขายและความสามารถใน
การแขง่จนั 

1.เกดิการแขง่ขนัในเรือ่งของ
ราคากบัคู่แขง่ 
2.ก าไรลดบรษิทัน้อยลง 

 
 
กลยุทธ์ผูน้ าด้าน
ตน้ทุน 

2.กลยุทธ์สรา้ง
ความแตกต่าง 

1.สรา้งความเชือ่มัน่และความ
น่าเชือ่ถอืใหล้กูคา้โดยการพฒันา
บุคคลากร 
2.บรษิทัสามารถผลติ software เป็น
ของตนเองและสามารถน าไปเสนอ
ใหแ้ก่ลูกคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม 

1.ตอ้งลงทุนเพิม่ในการพฒันา 
Software 
2.มคี่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม
และพฒันาบุคคลกร 

 
 
 
 
3.กลยุทธ์ระดบั
หน้าที ่

1.กลยุทธ์ดา้น
การตลาด 

1.บรษิทัมกีลุ่มลกูคา้เป้าหมายชดัเจน 
2.สามารถก าหนดขอบเขตของบรษิทั
ได ้
 

1.มกีารแขง่ขนัสงูขึน้  
 
 
 
กลยุทธ์ดา้น
การตลาดและกล
ยุทธ์ดา้นการ
บรหิารทรพัยากร
บุคคล 

2.กลยุทธ์ดา้น
การเงนิ 

1.เพิม่สภาพคล่องใหแ้ก่บรษิทั 
2.สามารถใชใ้นการขยายกจิการได้ 

1.มตีน้ทุนทางการเงนิเพิม่ข ึน้ 

3.กลยุทธ์ดา้นการ
บรหิารทรพัยากร
บุคคล 

1.สรา้งความเชือ่มัน่ใหล้กูคา้ 
2. เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 

1.ตอ้งมรีะยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

4.กลยุทธ์ดา้นการ
วจิยัและพฒันา 

1.น าเทคโนโลยใีหม่ๆมาเสนอลกูคา้ 1.ลกูคา้จะพจิารณาจากราคา
และคุณภาพเป็นหลกั 
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กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ 
เลือกกลยทุธ์ผูน้ าดา้นตน้ทุน โดยมีวิธีด าเนินการดงัน้ี 
1.  โดยการเป็นพนัธมิตรกบับริษทัตวัแทนจ าหน่ายกลอ้งวงจรปิดท าให้สามารถปรับลดตน้ทุนลงมาได ้  
2.  พฒันา Software เพ่ือใชแ้ทน Software ส าเร็จรูปท่ีมีราคาสูงและอาจมีฟังชัน่ท่ีไม่ไดจ้  าเป็นในการใชง้าน

ซ่ึงข้ึนอยูก่บัลูกคา้เป็นผูก้  าหนด 
กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี 
กลยทุธ์ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล  บริษทัตอ้งพฒันาพนกังานเน่ืองจาก พนกังานยงัขาดประสบการณ์ 

เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลูกคา้ โดยมีการก าหนดแผนการพฒันาพนักงานอย่างชดัเจน มีการประเมินทกัษะของ
พนกังานในแต่ละหนา้ท่ีและท าการพฒันาให้เหมาะสมกบัหนา้ท่ีนั้น 

กลยทุธ์ดา้นการตลาด จากการศึกษาจะเห็นไดว้่า ตลาดกลอ้งวงจรปิดนั้นมีความตอ้งการจากภาครัฐค่อนขา้ง
สูงและมีความตอ้งการมากกว่า 2 เท่าเม่ือเทียบกบัภาคเอกชนซ่ึงสามารถก าหนดกลุ่มเป้าไดด้งัน้ี 

ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ใชก้ลยทุธ์การตลาด STP 
Segmentation 
การแบ่งกลุ่มลูกคา้หลกั ของ บริษทั ABC Management จ ากดั มีทั้งท่ีแบบ B2B และ B2G โดยในกลุ่ม B2G 

จะเนน้ท่ีหน่วยงานภาครัฐ ในเขตพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานคร และ ในกลุ่ม B2B จะมุ่งเนน้ไปท่ี โครงการอาคารชุด โรงงาน
อุตสาหกรรม ส านกังาน โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นตน้ 

Targeting 
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัจะเป็น B2G โดยเนน้กบัหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงมีความตอ้งการติดตั้งระบบ

กลอ้งวงจรปิดสูงและงานมีมูลค่าสูง โดยจะมีกลุ่มเป้าหมายรองเป็นกลุ่มลูกคา้ B2B ซ่ึงมูลค่างานจะต ่าแต่มีการจ่ายเงิน
ค่อนขา้งเร็ว 

Positioning 
จดัหาสินคา้ท่ีตอ้งตามความลูกคา้โดยเน้นท่ีดา้นราคาถูกพร้อมทั้งตรงตามความตอ้งการของลูกคา้และมีการ

บริการท่ีรวดเร็วมีคุณภาพ 
   

5. การอภปิรายผล 
จากการศึกษาท าให้ทราบไดว้่า สาเหตุท่ีท าให้ยอดขายลดลง เกิดจากปัจจยัดา้นราคาเป็นหลกัท าให้บริษทั 

ABC Management จ ากดัไม่สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดส่้งผลท่ีตามต่อยอดขายท่ีลดลง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั นพดล 
มนัตาวิจกัษณ์ (2556) และพสุธัช วิสิฐพงศพ์นัธ์ (2555) ท่ีระบุว่าปัจจยัในการเลือกซ้ือกลอ้งวงจรปิดคือ ปัจจยัดา้น
จิตวิทยา ซ่ึงในการสอบถามขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นพนกังานในองคก์ร ซ่ึงแตกต่างจากการศึกษาของผูศึ้กษา ผลจากการ
วิเคราะห์การก าหนดแนวทางในการเลือกกลยทุธ์สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 

1.  กลยทุธ์ระดบัองคก์ร คือ กลยทุธ์การเติบโตแบบเจาะตลาด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อิสยศ แพเรือนทอง (2556) 
โดยใชก้ลยุทธ์การเติบโต โดยการเพ่ิมพนักงานท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการเจาะตลาด เพ่ิมยอดขายและส่วน
แบ่งตลาด 



 การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1658 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2.  จากการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ของธุรกิจกล้องวงจรปิด คือ กลยุทธ์ผูน้ าด้านราคาซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบั ชยานนท ์เจริญรัตน์ (2550) ซ่ึงใชก้ลยทุธ์มุ่งเนน้ส าหรับกลยุทธ์ระดบัธุรกิจ เพราะว่ามีการด าเนินธุรกิจ
ท่ีแตกต่างกนัเพราะในส่วนของผูศึ้กษาไม่ไดมี้กลอ้งท่ีเป็นตราสินคา้ของตวัเอง 

3.  กลยุทธ์ระดับหน้าท่ี คือ กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ์ให้กบัพนักงานซ่ึงสอดคลอ้งกบั อิสยศ แพเรือนทอง (2556) โดย ใชก้ลยุทธ์ระดบัหน้าท่ีในการอบรม
เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ให้แก่พนกังาน  

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัระยะยาว บริษทัควรเร่งพฒันาบุคคลและศึกษาเทคโนโลยีเพ่ือ

น ามาสร้างมูลค่าให้กับบริษทัและความเช่ือมัน่ให้แก่ลูกค้าองค์กร และ ท าการศึกษาผลิตภัณฑ์ระบบรักษาความ
ปลอดภยัอ่ืนๆ เพ่ือน ามาเป็นทางเลือกให้แก่ลูกคา้ในการเสนอระบบกลอ้งวงจรปิด โดยเฉพาะ เทคโนโลยีทางดา้น
ดิจิทลั การหาบริษทัคู่คา้ท่ีเป็นตวัแทนจ าหน่ายหรือผูผ้ลิตกลอ้งวงจรปิดเพ่ือเป็นพนัธมิตรในการคา้เพ่ือความสารถใน
การแข่งขนัดา้นราคาและดา้นคุณภาพตวักลอ้งเป็นหลกั 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
1.  ควรศึกษาเก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีสามารถประยกุตใ์ชก้บัระบบกลอ้งวงจรปิดเพ่ือสามารถยกระดบัให้ระบบ

กลอ้งวงจรปิดมีความปลอดภยัมากข้ึน 
2.  ควรมีการท าการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งวางแผนท ากลยุทธ์ การวางแผนทางการตลาด 

และควรติดตามผลการด าเนินงาน 
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The motivation affecting performance of Kasikornbank employees head office building, 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย ส านกังานใหญ่อาคารราษฎร์บูรณะ ว่าแรงจูงใจและลกัษณะทางประชากรศาสจร์ดา้นใดท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ 
พนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ อาคารราษฎร์บูรณะ จ านวน 3,750 คน ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
สะดวก ผลการศึกษาพบว่า ในด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ ระดับการศึกษา และรายได้ มี
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย ส านกังานใหญ่ อาคารราษฎร์บูรณะ แตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 และแรงจูงใจดา้นเงินเดือนหรือค่าตอบแทน ดา้นโอกาสกา้วหนา้ และดา้นสภาพแวดลอ้มการ
ท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย ส านกังานใหญ่อาคารราษฎร์บูรณะ ณ 
ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05  
ค าส าคญั:  แรงจูงใจ , ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  

 

ABSTRACT 
This study aims to Study the motivation that affects the operational efficiency of Kasikorn Bank employees. 

Ratburana Building Head Office Which motivation and demographic characteristics that affect the performance By 
using questionnaires as tools The sample group used in this study was the Thai Farmers Bank Headquarters, 
Ratburana Building, with a total of 3,750 people. The study indicated that In terms of demographic characteristics, it 
was found that gender, education level and income were the working efficiency of Kasikorn bank employees, 
Ratburana Building Head Office.  Differing at the statistical significance level of .05 and salary or compensation 
incentives Progressive opportunity And the working environment Affecting the performance efficiency of Kasikorn 
Bank employees Ratburana Building Head Office at the significant level of 0.05 
Keywords: motivation , performance    
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1. บทน า 
สถาบนัทางการเงินมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในปัจจุบนัสภาพการแข่งขัน

ระหว่างธนาคารในประเทศไทย มีความรุนแรงท่ีสูงมากในเร่ืองของการแข่งขนัเพ่ือเป็นผูน้ าในดา้นธุรกิจธนาคาร โดย
การน าเทคโนโลยีท่ีมีในปัจจุบนัมาประยุกต์ใชใ้ห้เขา้กบัวิถีชีวิตของผูบ้ริโภคยุคใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงแต่ละ
ธนาคารก็ตอ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการให้บริการ ซ่ึงการท่ีธนาคารพาณิชยทุ์กแห่งสามารถให้บริการไดอ้ย่างดี
เยีย่ม มาอยา่งต่อเน่ืองนั้นเหตุผลหลกัอยูท่ี่ทรัพยากรในองคก์รคือ พนกังาน ทั้งน้ีเพราะเทคโนโลยไีม่มีความหยืดหยุ่น
เท่ากับ “พนักงาน” เน่ืองจากคนหรือพนักงานเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรให้บรรลุผลส าเร็จ สามารถ
ปรับเปล่ียนวิธีการหรือแกไ้ขสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนไดดี้กว่าเคร่ืองจกัร ดงันั้นความส าเร็จขององคก์รในยคุปัจจุบนั
จึงเกิดจากการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ให้มีความสามารถท่ีจะท าให้การท างานของพนกังานทุกคนตอบสนอง
ต่อวิสัยทศัน์ขององค์กร  พนักงานภายในองค์กรนั้นจึงถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัมากอีกอย่างหน่ึงนอกเหนือจาก
ปัจจยัอ่ืนๆ เพราะ เป็นผูท่ี้สร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้เกิดประโยชน์กับ
ธุรกิจต่อองค์กร และยงัเป็นผูท่ี้ด  าเนินงานปฏิบติัหน้าท่ีให้องค์กรสามารถบรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ี
องค์กรไดว้างไว ้ ดงันั้นองค์กรจึงควรให้ความส าคญัและวางกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกับพนักงานภายในองค์กรของ
ตนเอง เพ่ือให้พนกังานภายในองคก์รเกิดความพึงพอใจในองคก์รและสามารถปฏิบัติงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน            
 ฝ่ายบริหารอาคารซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในฝ่ายงานภายในธนาคารกสิกรไทย มีหน้าท่ีในการดูแลและควบคุม
ภาพรวมในดา้นโครงสร้างอาคารทุกแห่งของธนาคารกสิกรไทย ซ่ึงในฝ่ายงานจะมีหลายส่วนงานท่ีดูแล จดัการงาน
ในแต่ละด้าน ซ่ึงท่ีผ่านมาได้ประสบกับปัญหาในเร่ืองของการท างานท่ียงัไม่สามารถซัพพอร์ทในส่วนของการ
ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาให้แก่สาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดปัญหาในการให้บริการของสาขาแก่
ผูบ้ริโภค ได้ไม่เต็มท่ีซ่ึงนั้ นอาจจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์และทศันคติของผูบ้ริโภคต่อธนาคารในการมาใช้บริการ
ธนาคาร และภายในฝ่ายงานในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา มีอตัราการลาออกของพนกังานเป็นจ านวนมาก  ซ่ึงนั้นก็ส่งผลต่อ
กระบวนการในท างานไม่เกิดความต่อเน่ือง ส่งผลให้งานและโครงการต่างๆ เกิดการหยุดชะงกั ส่งผลให้งานหรือ
โครงการนั้นไม่บรรลุผลตามท่ีไดมี้การตั้งเป้าหมายไว ้ดว้ยเหตุผลเหล่าน้ีการลดอตัราการลาออกของพนกังานและการ
จูงใจให้พนักงานเกิดความอยากท่ีจะท างานและรักในองค์กรนั้ นเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญ เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะช่วย
ส่งเสริมให้พนกังานท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย ส านกังานใหญ่อาคารราษฎร์บูรณะ 
2. เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคาร

กสิกรไทย ส านกังานใหญ่อาคารราษฎร์บูรณะ 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคาร

กสิกรไทย ส านกังานใหญ่อาคารราษฎร์บูรณะ 
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3. สมมตฐิานการวจิัย 
1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคาร

กสิกรไทยท่ีแตกต่างกนั 
2. แรงจูงใจส่งผลต่อประสิทธิคนภาพในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย  

 
4. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

ทฤษฎสีองปัจจัยของ Herzberg 
ทฤษฏีสองปัจจัยของเฟรดเดอริก เฮอร์ซเบอร์ก (อ้างใน ยงยุทธ เกษสาคร , 2544:143-145) เป็นทฤษฏี

เก่ียวกบัความพอใจและความไม่พึงพอใจในการท างานของพนกังาน ซ่ึงมีความส าคญัต่อการจูงใจให้พนกังานท างาน
เป็นอยา่งมาก โดย เฮอร์ซเบอร์ก ไดมุ่้งเนน้ศึกษาถึงความเขา้ใจในปัจจยัขั้นพ้ืนฐานท่ีมีอยู่ในตวับุคคล ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ี
ท าใมนุษยมี์การปฏิบติัและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล มนุษยต์อ้งการความสุขจากการท างาน นัน่คือ ส่ิงท่ี
ท  าให้เกิดความพึงพอใจ กบัปัจจยับ าบดัรักษาป้องกนัไม่ให้บุคคลเกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน จึงเรียกทฤษฎีน้ี
ว่า ทฤษฎีสองปัจจยัเก่ียวกบัความพึงพอใจในงาน (The Two – Factor Theory of Motivation) องคป์ระกอบส าคญัท่ีท า
ให้เกิดความสุขจากการการท างานมี 2 ประเภท คือ  

ปัจจัยกระตุ้นหรือปัจจัยจูงใจ (Motivators Factors) เป็นปัจจยัท่ีท  าให้เกิดความพึงพอใจ เป็นตวัสนับสนุน
ให้บุคคลท างานเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองมาจากแรงจูงใจภายในท่ีเกิดจากการท างาน เป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่การพฒันาทศันคติ
ทางบวก ซ่ึงประกระตุน้มีอยู ่5 ประการ  

ปัจจัยป้องกันรักษาหรือปัจจัยสุขวิทยา (Hygiene Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของงานท่ี
พนักงานจะตอ้งเก่ียวขอ้งอยู่เสมอ เป็นปัจจยัป้องกนัไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน หากพนักงานไม่ไดรั้บ
การตอบสนองในปัจจยัเหล่าน้ีอยา่งเพียงพอ จะน าไปสู่การเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังานได ้ ซ่ึงปัจจยัป้องกนั
รักษามีอยู ่9 ประการ  
 
ตารางแสดงความตอ้งการของคนในองคก์รตามทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg 

ปัจจัยกระตุ้น (Motivators Factors) ปัจจัยป้องกนั (Hygiene Factors) 

1. ความส าเร็จของงาน (Achievement)  
2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) 
3. ลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ (Work itself)  
4. ความรับผดิชอบ (Responsibility)  
5. ความกา้วหนา้ (Advancement)  
 
 

1. เงินเดือน หรือ ค่าตอบแทน (Salary)  
2. โอกาสกา้วหนา้ (Possibility of Growth) 
3. ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน (Interpersonal Relationship)  
4. สถานภาพ (Status)  
5. การนิเทศ (Supervision)  
6. นโยบายและการบริหาร (Policy and Administration)  
7. สภาพแวดลอ้มการท างาน (Working Condition)  
8. สภาพความเป็นอยู ่(Personal Life)  
9. ความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน (Job Security) 
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ปัจจัยกระตุ้น เป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในงาน ถ้ามีส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้
คนท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนปัจจยัป้องกนัรักษา ท าหนา้ท่ีเป็นตวัป้องกนัไม่ให้บุคคลเกิดความไม่พึงพอใจใน
งาน เม่ือใดท่ีบุคคลได้รับการตอบสนองปัจจัยชนิดน้ีอย่างเพียงพอ ความไม่พึงพอใจก็จะหมดไป แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าความพึงพอใจจะเกิดข้ึน ความพึงพอใจจะเกิดก็เม่ือปัจจยักระตุน้ไดรั้บการตอบสนอง หรืออีกนยัหน่ึงถา้
คนไดรั้บปัจจยัป้องกนัรักษาเพียงพอ ก็ไม่ไดห้มายความว่าบุคคลนั้นจะท างานเต็มความสามารถของเขา เขาจะท างาน
เต็มควาสามารถหรือไม่ข้ึนอยูก่บัปัจจยักระตุน้ท่ีเขาไดรั้บเท่านั้น 

กรอบแนวคดิ 
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึง 
แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่อาคาร

ราษฎร์บูรณะ โดยกรอบแนวคิดในการวิจยัประยกุตจ์ากทฤษฎีสองปัจจยั (Motivator Factors) (อา้งอา้งใน ยงยทุธ เกษ
สาคร, 2544:143-145) 
ตวัแปรต้น        ตวัแปรตาม  
ปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. ต  าแหน่งงาน 
6. อายุงาน 
7. รายไดต้่อเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยักระตุน้ (Motivation Factors) ประกอบดว้ย 
1. ความส าเร็จของงาน (Achievement)  
2. การไดรั้บการยอมรับนับถอื (Recognition)  
3. ลกัษณะของงานที่ปฏิบตั ิ(Work itself)  
4. ความรับผดิชอบ (Responsibility) 
5. ความกา้วหน้า (Advancement)  
ปัจจยัป้องกนัรักษา (Hygiene Factors) ประกอบดว้ย 
1. เงินเดือน หรือ ค่าตอบแทน (Salary) 
2. โอกาสกา้วหน้า (Possibility of Growth) 
3. ความสัมพนัธ์กบับุคคลอืน่ (Interpersonal Relationship) 
4. นโยบายและการบริหาร (Policy and Administration) 
5. สภาพแวดลอ้มการท างาน (Working Condition) 
6. ความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน (Job Security) 
ที่มา (ทฤษฎีสองปัจจยั  Frederick Herzberg, 1959 อา้งใน ยงยุทธ เกษ
สาคร, 2544:143-145 

ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของ
พนักงาน 
1. คุณภาพของงาน (Quality of 
work) 
2. ปริมาณงาน (Quantity of work) 
3. เวลาที่ใชใ้นการท างาน (time of 
work) 
4. ค่าใชจ่้าย (Cost of work) 
5. วธีิการ (Method of work) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Herzberg
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5. การด าเนินการวจิัย 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชว้ิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey) โดยใช้
แบบสอบถาบ(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีจะใชใ้นการศึกษา  คือ พนักงานธนาคารกสิกรไทย ท่ีปฏิบติังานอยู่ ณ ส านักงานใหญ่อาคาร
ราษฎร์บูรณะ ซ่ึงมีจ  านวนพนกังานทั้งส้ิน 3,750 คน (ขอ้มูลจากฝ่ายบริหารอาคารและงานกลาง ณ มกราคม 2561)  
 การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง จะใชต้ารางการสุ่มส าเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ไดร้้อยละ 95% (Yamane 1967: 886-887,อา้งถึงในกลัยา วานิชยบ์ญัชา 2538 : 74) ซ่ึงจากค านวณไดข้นาด
ของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 362 คน 

 

การเลือกกลุ่มตวัอย่าง  
 ขั้นตอนท่ี 1 วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยค านึงถึงสัดส่วน
ของประชากร โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ พนักงานของธนาคารกสิกรไทย โดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 362 คน จากจ านวนประชากรทั้งหมด 3,750 คน จะท าการสุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการเทียบสัดส่วนกลุ่มตวัอยา่ง
จากขนาดประชากรแต่ละชั้นปฏิบติังานทั้งหมด 22 ชั้นภายในอาคารส านกังานใหญ่อาคารราษฎร์ 
 ขั้นตอนท่ี 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงเป็นการสุ่มแบบสะดวกในแต่ละ
ชั้น โดยเร่ิมท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มพนักงานท่ีปฏิบติังานอยูภ่ายในชั้นท่ีก  าหนดไวต้ั้งแต่ชั้นท่ี 5 ไปจนถึงชั้นท่ี 35 
โดยจะสุ่มแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่งในขณะท่ีพบ และก าหนดเวลาในการแจกเป็น 3ช่วงเวลาไดแ้ก่ เวลา 7.45 น. - 
9.00 น. เวลา 11.45 น. - 13.00 น. เวลา 16.45 น. - 18.00 น. เพ่ือเป็นการกระจายกลุ่มตวัอยา่ง 
  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
การวิจยัน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายปิด  

มีจ  านวน 7 ขอ้ โดยใชม้าตรวดัแบบนามบญัญติั  
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างาน ดา้นปัจจยัการจูงใจและปัจจยัค ้ าจุน 

ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน และดา้น
การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นค่าตอบแทน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นนโยบายการ
บริหาร ดา้นสภาพการท างาน และดา้นความมัน่คงในงาน จ านวน 33 ขอ้ โดยใชม้าตรวดัแบบระดับความคิดเห็น 
(Likert scale) โดย 1 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่, 2 = ไม่เห็นดว้ย, 3 = ไม่แน่ใจ, 4 = เห็นดว้ย, 5 = เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานทั้ง 4 ดา้นคือ ดา้นคุณภาพ
ของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ่้าย ดา้นวิธีการ จ านวน 15 ขอ้ โดยใชม้าตรวดัแบบระดบัความคิดเห็น 
(Likert scale) โดย 1 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่, 2 = ไม่เห็นดว้ย, 3 = ไม่แน่ใจ, 4 = เห็นดว้ย, 5 = เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

ความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

 1. ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยั จะไดมี้การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) ดงัน้ี 
ความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้ิจยัจะน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาและตรวจสอบความ
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เท่ียงตรงตามเน้ือหา และความเหมาะสมของภาษาท่ีใชใ้นแบบสอบถาม เพ่ือน าไปปรับปรุแกไ้ขก่อนน าไปสอบถาม
ในการเก็บขอ้มูลจริง 
 2. ความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจัยจะน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปท าการ
ทดสอบ (Pre-test) กบัพนักงานบริษัทธนาคารกสิกรไทยท่ีปฏิบติังานอยู่ในอาคารราษฎร์บูรณะ เพ่ือตรวจสอบว่า
ค าถามสามารถส่ือความหมายไดต้รงตามท่ีต้องการและมีความเหมาะสมหรือไม่ และการหาค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีการของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) (กลัยา วา
นิชยบ์ญัชา, 2549) ตอ้งมีค่า ≥ 0.7 แบบสอบถามจะมีความน่าเช่ือถือซ่ึงสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 จากผลการทดสอบพบว่า แรงจูงใจ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความส าเร็จของ
งาน ดา้นความกา้วหน้า ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ ดา้นเงินเดือนหรือค่าตอบแทน ดา้นโอกาสก้าวหน้า ดา้น
ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัใน
การท างาน มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีการของครอนบคัมากกว่า 0.7 แสดงว่าแบบสอบถามนั้นมีความน่าเช่ือถือ
สามารถน าไปใชใ้นการวิจยัได ้ตามตารางท่ี 3.2  
 
ตารางท่ี 3.2 การแสดงค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีการของครอนบคัดา้นแรงจูงใจ 

ดา้นแรงจูงใจ Cronbach's Alpha if Item Deleted 
ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั .724 

ดา้นความรับผดิชอบ .743 

ดา้นความส าเร็จของงาน .735 

ดา้นความกา้วหนา้ .741 

ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ .728 

ดา้นเงินเดือน หรือ ค่าตอบแทน .739 

ดา้นโอกาสกา้วหนา้ .716 

ดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน .724 

ดา้นนโยบายและการบริหาร .748 

ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน .742 

ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน .725 
 
 จากผลการทดสอบพบว่า ประสิทธิภาพ ดา้นประสิทธิภาพ ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา 
ดา้นค่าใชจ่้าย ดา้นวิธีการ มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีการของครอนบคัมากกว่า 0.7 แสดงว่าแบบสอบถามนั้นมี
ความน่าเช่ือถือสามารถน าไปใชใ้นการวิจยัได ้ตามตารางท่ี 3.3  
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ตารางท่ี 3.3 การแสดงค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีการของครอนบคัดา้นประสิทธิภาพ 
ดา้นประสิทธิภาพ Cronbach's Alpha if Item Deleted 

ดา้นคุณภาพของงาน .804 
ดา้นปริมาณงาน .726 
ดา้นเวลา .734 
ดา้นค่าใชจ่้าย .737 
ดา้นวิธีการ .744 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัจะด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีผูร้วบรวมไวใ้นหนังสือวิชาการ 

บทความ วารสารส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ และรายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามจ านวน 362 ชุด จากกลุ่มตวัอยา่ง โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 
  1.  ผูว้ิจยัจะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเอง โดยขอความร่วมมือจากพนักงานธนาคาร
กสิกรไทย ส านนักงานใหญ่อาคารราษฎร์บูรณะ ในการตอบแบบสอบถามตาม สัดส่วนท่ีค านวณไวท้ั้งหมดจ านวน 
362 ชุด ในระหว่างวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2561 

2.  ผูว้ิจัยจะรวบรวมแบบสอบถามคืน น าแบบสอบถามท่ีเก็บได้มาตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกตอ้ง ให้ไดค้รบจ านวน 362 ชุด 

 
การวเิคาระห์ข้อมูล 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะใชส้ถิติในการวิเคาระห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เป็นการอธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี  
 1.1 สถิติการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบแจกแจงจ านวนความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

จะใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามส่วนท่ี 1 เก่ียวกบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายงุาน รายไดต่้อเดือน  

 1.2 สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลแบบค่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จะใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามสอบถามส่วนท่ี 2 เก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นปัจจยัจูงใจและดา้นปัจจยัค ้า
จุน และส่วนท่ี 3 เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นคุณภาพงาน ดา้นเวลา ดา้นตน้ทุน  

1.3 สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลแบบค่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จะใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามสอบถามส่วนท่ี 3 เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นคุณภาพ
งาน ดา้นเวลา ดา้นตน้ทุน 
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2. สถิติเชิงวิเคราะห์ (Inferential Statistics) 
  2.1 สถิติการวิเคราะห์การแจกแจงแบบที (t-test) เพ่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างตวั
แปร ไดแ้ก่ เพศ  
  2.2 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน F-test (Analysis of Variance: ANOVA) เพ่ือทดสอบความ
แตกต่าง ระหว่างค่าเฉล่ีย องกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุ
งาน อตัราเงินเดือน 
  2.3 สถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เ พ่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์ของตัวแปร ระหว่าง แรงจูงใจในการปฏิบติังาน กับประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่อาคารราษฎร์บูรณะ โดยมีค่านัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 เป็นเกณฑใ์นการยอมรับหรือ
ปฏิเสธสมมติฐาน 
 
6. ผลการวจิัย 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.20 มีอายุระหว่าง  20-28 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.20 
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 53 ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 75.70 เป็นพนกังานระดบั
ปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 87 มีอายุงานงานอยู่ท่ี 2-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.70  มีรายไดต่้อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากบั 
15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.80 

 แรงจูงใจในการท างาน ผลการศึกษา พบว่า พนักงานมีระดบัแรงจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นลกัษณะของงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 ดา้นความรับผดิชอบ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 ดา้นความส าเร็จในการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 ดา้นความกา้วหนา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 ดา้น
การไดรั้บการยอมรับนับถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 ดา้นเงินเดือนหรือค่าตอบแทน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 ดา้นโอกาส
กา้วหน้า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.13 ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 ดา้นนโยบายในการบริหาร มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 ตามล าดบั 

ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า พนักงานมีระดบัประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.74 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นปริมาณงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.70 ดา้นคุณภาพงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 ดา้นเวลา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 ดา้นค่าใชจ่้าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 และ
ดา้นวิธีการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 ตามล าดบั   

ผลการวิเคราะห์ระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่อาคาร
ราษฎร์บูรณะ โดยแยกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ตวัแปร 3 ดา้น มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน คือ
ด้านเพศ พบว่า ค่า Sig มีค่าเท่ากับ .045 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 ดังนั้ น เพศท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ตามตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่
อาคารราษฎร์บูรณะ โดยแยกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ของของพนกังานธนาคารกสิกรไทย ส านกังานใหญ่อาคาร
ราษฎร์บูรณะ ดา้นเพศ 

ตวัแปร 
เพศชาย 
(n=63) 

เพศหญงิ 
(n=151) 

Levene’s 
F 

p t df p 
Mean S.D. Mean S.D. 

เพศ 3.77 0.41 3.86 0.46 .422 .517 -2.008 355.856 .045* 
 

ดา้นระดบัการศึกษาของพนกังาน พบว่า ค่า Sig มีค่าเท่ากบั 0.021 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 ดงันั้น ระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ตามตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่
อาคารราษฎร์บูรณะ โดยแยกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ของของพนกังานธนาคารกสิกรไทย ส านกังานใหญ่อาคาร
ราษฎร์บูรณะ ดา้นระดบัการศึกษา 

ประสิทธิภาพการ
ปฎบิัตงิาน 

N Mean 
Std. 
Deviation 

Levene’s 
F 

แหล่ง
ความ
แปรปวน 

SS df MS F Sig. 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 49 3.9456 0.49547 4.636 B.G. 1.484 2 0.742 3.928 0.021** 
ปริญญาตรี 274 3.7849 0.44059  W.G. 67.806 359 0.189   
ปริญญาโท 39 3.9179 0.28221  Total 69.289 361    
Total 362 3.8210 0.43811        

 
ดา้นรายไดข้องพนักงาน พบว่า ค่า Sig มีค่าเท่ากบั 0.002 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 ดงันั้น รายไดท่ี้แตกต่างกนั มี

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ตามตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์ระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของพนกังานธนาคารกสิกรไทย ส านกังานใหญ่
อาคารราษฎร์บูรณะ โดยแยกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ของของพนกังานธนาคารกสิกรไทย ส านกังานใหญ่อาคาร
ราษฎร์บูรณะ ดา้นรายได ้

รายได้ N Mean 
Std. 

Deviation 
Levene’s 

F 
แหล่งความ
แปรปวน 

SS Df MS F Sig. 

น้อยกวา่หรือเท่ากบั 
15,000  บาท 

137 3.8886 0.44517 2.125 B.G. 2.777 3 0.926 4.982 0.002 

15,001 - 30.000  บาท 64 3.7125 0.41231  W.G. 66.513 358 0.186   

30,001 - 45,000  บาท 82 3.7163 0.49854  Total 69.289 361    

45,001 บาทขึ้นไป 79 3.9004 0.33434        

Total 362 3.8210 0.43811        
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อิทธิพลของแรงจูงใจในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของพนกังานธนาคารกสิกรไทย 
ส านกังานใหญ่อาคารราษฎร์บูรณะ อยูท่ี่ร้อยละ 40 (R² = .446) ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 60 เกิดจากอิทธิพลของตวัแปร
อ่ืน ตามตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 4 แสดงการวิเคราะห์อิทธิพลของแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของพนักงานธนาคาร
กสิกรไทย ส านกังานใหญ่อาคารราษฎร์บูรณะ 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .668a .446 .428 .33122 

 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกบัระดับประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่อาคารราษฎร์บูรณะ พบว่า ตวัแปร 3 ตวัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน คือ ดา้นโอกาสกา้วหน้า (β = 406) ส่งผลต่อระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของพนักงานธนาคาร
กสิกรไทย ส านักงานใหญ่อาคารราษฎร์บูรณะ รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดลอ้มการท างาน (β = .191) และด้าน
เงินเดือนหรือค่าตอบแทน (β = .152) ตามตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของพนกังาน
ธนาคารกสิกรไทย ส านกังานใหญ่อาคารราษฎร์บูรณะ 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
(Constant) 1.354 .234   5.779 .000 
ลกัษณะของงานที่ปฏิบตั ิ .017 .032 .023 .511 .609 
ความรับผดิชอบ -.041 .035 -.053 -1.169 .243 
ความส าเร็จของงาน .063 .040 .070 1.565 .118 
ความกา้วหนา้ .044 .033 .063 1.312 .191 
การไดรั้บการยอมรับนบัถือ .051 .036 .062 1.412 .159 
เงินเดือน หรือ ค่าตอบแทน .109 .036 .152 3.017 .003** 
โอกาสกา้วหนา้ .205 .025 .406 8.297 .000** 
ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน .005 .013 .016 .401 .689 
นโยบายและการบริหาร .031 .035 .042 .873 .383 
สภาพแวดลอ้มการท างาน .154 .037 .191 4.169 .000** 
ความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน .034 .029 .051 1.183 .238 

**มีระดบันยัส าคญัที่ 0.05 
 
 



 การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1669 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 การทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังานธนาคารท่ีแตกต่างกนั 
 สรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน โดยแยกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ของพนกังาน พบว่า 
เพศ ระดบัการศึกษา รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
ส านักงานใหญ่อาคารราษฎร์บูรณะแตกต่างกนั มีค่า Sig เท่ากบั 0.045 , 0.021 , 0.002 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1หมายความว่า เพศท่ีแตกต่างกัน ระดับการศึกษาท่ี
แตกต่างกนั และรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

สมมตฐิานที ่2 แรงจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคาร 
สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวม 

พบว่า แรงจูงใจในการท างานท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานมีทั้งหมด 3 ดา้นจากท่ีท าการทดสอบ  
11 ดา้น คือ  ดา้นเงินเดือนหรือค่าตอบแทน ดา้นโอกาสกา้วหนา้ และดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน  มีค่า Sig เท่ากบั 
.003 , 0.00 , 0.00 ซ่ึงมีค่านอย้กว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1หมายความ
ว่า ดา้นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนท่ีแตกต่างกนั ดา้นโอกาสกา้วหนา้ท่ีแตกต่างกนั และดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน
ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 
7. การอภปิรายผล 

จากการศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคาร ส านกังานใหญ่อาคาร
ราษฎร์บูรณะ สามารถอภิปลายผลเร่ืองส าคญัไดด้งัน้ี  
 ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งาน อายงุาน รายได ้ท่ีแตกต่าง
กนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย ส านกังานใหญ่ อาคารราษฎร์บูรณะ แตกต่างกนั 
โดยมีประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไดด้งัน้ี 
 1. เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ อาคาร
ราษฎร์บูรณะ แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้สมมติฐานท่ีตั้งไว ้สามารถอธิบายไดว้่า 
พนกังานเพศชายและเพศหญิงจะมีประสิทธิภาพในการท างานท่ีไม่เท่าเทียมกนั เน่ืองจากเพศหญิงจะมีลกัษณะนิสัยท่ี
มีความเป็นระเบียบและมีความละเอียดรอบคอบมากกว่าเพศชาย ท าให้ในการท างานธนาคารท่ีตอ้งใชค้วามละเอียด
ในการท างานอย่างมาก จึงท าให้เพศส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเกศณรินทร์ 
งามเลิศ (2559) ได้ท  าการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน และลูกจา้ง
องคก์ารคลงัสินคา้ ผลการศึกษา พบว่า เพศ ท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  
 2. ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงาน
ใหญ่ อาคารราษฎร์บูรณะ แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้สมมติฐานท่ีตั้งไว ้สามารถ
อธิบายไดว้่า ธนาคารกสิกรไทยเป็นองคก์รท่ีมีการน าเทคโลยีรูปแบบใหม่เขา้ใชใ้นกระบวนการท างานอยู่ตลอดเวลา 
ทั้งในเร่ืองของระบบและกระบวนการท างาน ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้ ความเขา้ใจในวิธีการท างาน เพ่ือให้ขั้นตอนการท างาน
เกิดประสิทธิภาพ และงานท่ีออกมานั้ นมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของทศพล ทรงเกียรติ 
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(2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานดา้นภูมิสารสนเทศของพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จงัหวดัลพบุรี  
 3. รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย ส านกังานใหญ่ อาคาร
ราษฎร์บูรณะ แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้สมมติฐานท่ีตั้งไว ้สามารถอธิบายไดว้่า 
พนักงานธนาคารกสิกรไทย ส่วนใหญ่มีอายุอยูใ่นช่วง 20 - 29 ปี ซ่ึงเป็นช่วงแรกของวยัท างาน ท าให้ในการท างานก็
ตอ้งการรายไดท่ี้สูง ประกอบกบัปริมาณของงานท่ีตอ้งท าในแต่ละวนัท่ีมีปริมาณมากท าให้พนกังานในธนาคารกสิกร
ไทยก็ตอ้งการผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบังานท่ีท า ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของเกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังาน และลูกจา้งองคก์ารคลงัสินคา้ 
 4. ดา้นเงินเดือนหรือค่าตอบแทน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
ส านักงานใหญ่ อาคารราษฎร์บูรณะ อย่างมีระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัข้อสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
สามารถอธิบายไดว้่า พนกังานธนาคารกสิกรไทย ไดรั้บเงินเดือนท่ีเหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมาย รวมถึง
การไดส้วสัดิการต่างๆ ท่ีเหมาะสมจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัศ
รินทิพย ์คล่องพยาบาล (2551) ได้ท  าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน
ธนาคารทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) ส่วนงานควบคุมและบริหารสินเช่ือรายย่อย พบว่า ความพึงพอใจดา้นค่าตอบแทนมี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 5. โอกาสกา้วหนา้ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทยส านกังานใหญ่ 
อาคารราษฎร์บูรณะ อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้สมมติฐานท่ีตั้งไว ้สามารถอธิบายไดว้่า 
การท่ีพนกังานธนาคารกสิกรไทยมีความรู้สึกพึงพอใจในต าแหน่งงานท่ีไดรั้บ รวมถึงการผลกัดนัของผูบ้งัคบับญัชา
ให้มีการปรับเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน และการท่ีสามารถปรับยา้ยไปยงัฝ่ายงานท่ีตนเองอยากท างานได ้ในขอ้แมท่ี้ทั้ง
สองฝ่ายยอมรับได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของโชติวฒัน์ วฒัสาร (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย ผลการศึกษา พบว่า ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี
การงานมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

6. สภาพแวดล้อมการท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
ส านักงานใหญ่ อาคารราษฎร์บูรณะ อย่างมีระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัข้อสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
สามารถอธิบายไดว้่า ธนาคารกสิกรไทย สามารถซพัพอร์ทอุปกรณ์ในเร่ืองของการท างานหรือระบบท่ีคอยช่วยในการ
ท างานให้แก่พนักงาน ส่งผลให้พนักงานสามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลประโยชน์สูงสุด
ให้แก่ธนาคาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัโชติวฒัน์ วฒัสาร (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย ผลการศึกษา พบว่า ธนาคารกสิกรไทยให้ความส าคญักบัดา้น
สภาพการท างานของพนักงาน เห็นไดจ้าก การมีส านักงานใหญ่อยู่ถึง 4 แห่ง เพ่ือเป็นการรองรับพนักงานท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึนและเป็นการอ านวยความสะดวกในการท างานให้แก่พนกังานธนาคารกสิกรไทย และไม่สอดคลอ้งกบัอรสุดา ดุสิต
รัตนกุล (2557)เร่ือง ผลการศึกษา ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในการท างานของบุคลากร ส านกังานปลดักระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ศึกษาเฉพาะกรณีของบุคลากรส่วนกลาง พบว่า ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานของบุคลากร 
ส านกังานปลดักระทรวงเกษตร ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน   
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8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีผลต่อการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารกสิกไรทยเช่น คุณภาพชีวิตใน

การท างาน การลาออกจากงาน ความเครียดจากการท างาน เป็นตน้      
 2. ควรศึกษาเร่ืองแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของพนกังานธนาคารกสิกรไทย ให้สามารถเกิดทกัษะและ
ความรู้ความสามารถใหม่ๆ ท่ีสามารถช่วยในการท างาน เน่ืองจากสถานการณ์ในปัจจุบนัมีการแข่งขนัในเศรษฐกิจ
ค่อนขา้งสูง การท่ีธนาคารสามารถพฒันาศกัยภาพก็จะช่วยยกระดบัให้ธนาคารมีวิสัยทศัน์และการท างานท่ีดียิง่ข้ึน 
 3. ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ ควบคู่ไปกบัการวิจยัเชิงปริมาณ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกทั้งปัญหาและ
วิธีการแกไ้ขท่ีตอ้งการจากพนกังานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  ซ่ึงจะน าไปสู่สาเหตุหรือตน้ตอของปัญหาท่ีแทจ้ริงท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขและป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึนรวมถึงพฒันากระบวนการ
ท างานในส่วนต่างๆ ให้สามารถตอบสนองกบัพนกังานไดอ้ยา่งดียิง่ข้ึน 
 

กติตกิรรมประกาศ   
งานวิจัยในคร้ังน้ี ส าเร็จลุล่วงไดด้้วยความกรุณาของท่านอาจารย ์ดร.ผุสดี พลสารัมย ์อาจารยท่ี์ปรึกษา

งานวิจัย ท่ีได้เสียสละเวลาในการให้ความรู้ แนะน า สนับสนุนการช้ีแนะแนวทางการศึกษา ให้ค  าปรึกษาซ่ึงเป็น
ประโยชน์ ตลอดจนตรวจทานและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนงานวิจยัคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์ครบถว้นส าเร็จไปได้
ด้วยดี ผูว้ิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย ์ดร. ผุสดี พลสารัมย ์เป็นอย่างสูง มาไว ้ณ โอกาสน้ีและขอขอบคุณ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่อาคารราษฎร์บูรณะ ท่ีมีส่วนร่วมในงานวิจยัคร้ังน้ี โดยให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือในการตอบแบบสอมถาม อ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือการวิจยั
คร้ังน้ีเป็นอย่างดี หากการวิจยัฉบบัน้ี มีขอ้ผิดพลาดประการใด ผูว้ิจยัขออภยัเป็นอย่างสูงในขอ้ผิดพลาดนั้นและขอ
นอ้มรับไวเ้พียงผูเ้ดียว 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และเพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง ซ่ึงส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ธนาคาร รวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม และวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูม้าใชบ้ริการศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ส านกังานใหญ่ รวมทั้งส้ินจ านวน 202คน  

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของ
ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ในภาพรวมพบว่าปัจจยัดา้น
ความน่าเช่ือถือมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด พนกังานมีความรู้ความสามารถในการแนะน าบริการ อยา่งถูกตอ้งพนกังานสามารถ
ให้บริการได้ตรงตามความต้องการ  และทนัท่วงที และระยะเวลาอนุมติัสินเช่ือเป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด  ท าให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจและตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปัจจยัดา้นส่วน
ประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของผูใ้ช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบว่าปัจจยัดา้นราคามีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ระดบัอตัราดอกเบ้ีย ระยะเวลาในการผอ่นช าระเงินกู ้
ยาว เงินงวดต ่าและอตัราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอสินเช่ือและค่าปรับต่าง ๆ ไดแ้ก่ ค่าธรรมยื่นกู ้ค่าประเมินราคา
หลักทรัพย ์ค่าปรับกรณีปิดบญัชีก่อนก าหนด  เม่ือเปรียบเทียบกบัสถาบนัการเงินอ่ืนมีผลให้ผูใ้ช้บริการตัดสินใจ
เลือกใชสิ้นเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าใน
ระยะเวลาในการอนุมติัของกลุ่มลูกคา้อาชีพอิสระใชเ้วลานานกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัสถาบนัการเงินอ่ืน ระดบัอตัรา
ดอกเบ้ียและวงเงินในการอนุมติัสินเช่ือตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ดงันั้นธนาคารจึงควรศึกษาผลิตภณัฑ์และ
ระดบัอตัราดอกเบ้ียรวมเง่ือนไขในการผอ่นช าระเงินคืนของธนาคารอ่ืน ๆ เพ่ือธนาคารจะไดน้ าขอ้มูลมาปรับปรุงและ
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พฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีสูงข้ึน รวมไปถึงปรับปรุงหลกัเกณฑ์วิธีปฏิบติัและเง่ือนไข
การกูใ้ห้เหมาะสมและสามารถแข่งขนักบัสถาบนัการเงินอ่ืนได ้
ค าส าคญั:  การตดัสินใจ, สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 

ABSTRACT 
 The objective of this study was determine decision to use the housing loan service of the Government 

Housing Bank. The collection was survey by in-depth interview was conducted with 202 person who used who used 
the housing loan service of the Government Housing Bank. The data was analyzed by using t- test and one-way 
ANOVA of variance based on demographic, service quality and marketing mix factor. 

The result showed that 69.31 percent of female, 57.92 percent of aged between 31 and 40 years, 55.45 
percent of single status, 70.79 percent of Bachelor’s degree, 50.00 percent of employee’s private companies and 36.6 
percent of average income around 20,001-30,000 baht. The female customers were higher decision than male 
customer that use the housing loan service of the Government Housing Bank (p-value 0.05). Marking mix factor 
affect decision to choose the housing loan service of the Government Housing Bank. The customers, who had income 
less than 10,000 bath, commented service, price and distribution channel compare with customers, who had income 
more than 50,000 bath. In depth interview found that most customers accept to time of approve, decrease interest 
rate, interest level and increase credit limit depend on customer demand.  

Therefore, the bank have to study products and interest rate level, limit loan, and installment conditions of 
other bank for improving and developing service. The term-conditions, installment conditions have to improve 
appropriate for customer. 
Keywords: Decision making, Housing service, Government housing bank 
 
1. บทน า 

ท่ีอยูอ่าศยันบัเป็นปัจจยัพ้ืนฐานปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัในการด ารงชีวิตของมนุษย ์ ทุกคนลว้นตอ้งการท่ีจะมีท่ีอยู่
อาศยัเป็นของตนเอง ซ่ึงหมายถึงการสร้างรากฐานความมัน่คง ความกา้วหนา้ให้กบัชีวิต ธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์ัดได้
ว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่และมีการขยายการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง ความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัของ
ผูบ้ริโภคเป็นไปตามปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก้ือหนุนให้เกิดความต้องการท่ีอยู่อาศยั ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของสภาวะ
เศรษฐกิจ ก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีสูงข้ึน ความตอ้งการสภาพแวดลอ้มท่ีอ  านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตประจ าวนั 
การพฒันาของเส้นทางคมนาคมส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ี ผลกัดนัให้เกิดโครงการ
หมู่บา้นจดัสรรใหม่ๆเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัของผูบ้ริโภคย่อมส่งผลต่อ
ความตอ้งการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริโภคไดรั้บการตอบสนอง ดงันั้น สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัจึงมีความส าคญั
เป็นอย่างยิ่งในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจากสถิติสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั
บุคคลทัว่ไปปล่อยใหม่นบัตั้งแต่ปี 2555 - 2561 มีอตัราเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากขอ้มูลทั้งหมดกล่าวไดว้่าสินเช่ือเพ่ือท่ี
อยูอ่าศยัเป็นสินเช่ือท่ีมีความส าคญั ทั้งในแง่ของผูบ้ริโภคท่ีถือว่าเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน และในแง่ของ
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สถาบนัการเงินถือเป็นโอกาสในการสร้างผลก าไรให้กบัธุรกิจ เน่ืองดว้ยปริมาณสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีมูลค่าสูงและมี
แนวโน้มความตอ้งการทางดา้นสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัอย่างต่อเน่ืองท าให้สถาบนัการเงินต่าง ๆ ทั้งธนาคารพาณิชยแ์ละ
ธนาคารของรัฐ เกิดการแข่งขนัทางการตลาดเพ่ือแย่งชิงฐานลูกคา้สินเช่ือ และธนาคารอาคารสงเคราะห์เองซ่ึงเป็น
ธนาคารเฉพาะกิจในดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั จึงมีความจ าเป็นตอ้งปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการเพ่ือให้ตอบ
โจทยลู์กคา้เพ่ือรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัและเพ่ิมอตัราการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด
ให้เพ่ิมข้ึน โดยยอดสินเช่ือปล่อยใหม่และส่วนแบ่งทางการตลาดของธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้นมีอตัราเพ่ิมสูงข้ึน
ตลอด 3 ปี ยอ้นหลงั โดยในปี 2558 มียอดสินเช่ือปล่อยใหม่ 157 ,447 ลา้นบาท ส่วนแบ่งทางการตลาดสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัคิดเป็นร้อยละ 27.70 ปี 2559 มียอดสินเช่ือปล่อยใหม่ 168,136 ลา้นบาท ส่วนแบ่งทางการตลาดสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
คิดเป็นร้อยละ 28.10 และในปี 2560 มียอดสินเช่ือปล่อยใหม่ 196 ,817 ลา้นบาท ส่วนแบ่งทางการตลาดสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัคิดเป็นร้อยละ 31.04 (ธนาคารอาคารสงเคราะห์,2560) ดงัรูปท่ี 1  

ยอดสินเช่ือปล่อยใหม่ของศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง (หน่วย:ลา้นบาท) 

 
รูปท่ี 1 รายงานยอดสินเช่ือปล่อยใหม่กลุ่มสาขานครหลวง 

จากขอ้มูลขา้งตน้พบว่ายอดสินเช่ือปล่อยใหม่ของศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวงเปรียบเทียบ 2 ปี ยอ้นหลงั 
พบว่า ในปี 2561 ศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวงมียอดสินเช่ือปล่อยใหม่ ทั้งหมด 8,282 ลา้นบาท จ านวน 4,222 บญัชี 
ซ่ึงลดลงจากปี 2560 ท่ีมียอดสินเช่ือปล่อยใหม่ทั้งหมด 10,941 ลา้นบาท จ านวน 6,102 บญัชี การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษา
คุณภาพการบริการ และส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผูใ้ช้บริการศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นถึงความส าคญัแล ะมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการด้านสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง เพ่ือให้ทราบถึงการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการดา้นสินเช่ือ และน าขอ้มูลดงักล่าวมา
ปรับปรุงและพฒันาเพ่ือตอบสนองให้ตรงตามความตอ้งการผูใ้ชบ้ริการ 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาคุณภาพบริการของศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ี

อยูอ่าศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเ ลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง 
3. เพ่ือเป็นขอ้เสนอแนะใชเ้ป็นแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และจดัท าแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิม

ยอดสินเช่ือปล่อยใหม่และเป็นแนวทางในการเสนอรูปแบบการบริการให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั 
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2. แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพการบริการ 
Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988 อา้งถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา, 2558) คุณภาพการบริการ เป็น

การรับรู้ ซ่ึงลูกค้าจะท าการประเมินคุณภาพการบริการ โดยลูกค้าจะท าการเปรียบเทียบความต้องการหรือความ
คาดหวงัของลูกคา้กบับริการท่ีไดรั้บจริง และการท่ีองค์กรจะไดรั้บช่ือเสียงจากคุณภาพการบริการตอ้งมีการบริการ
อยา่งคงท่ี อยูใ่นรับการรับรู้ของลูกคา้ หรือตอ้งมากกว่าความคาดหวงัของลูกคา้ การประเมินคุณภาพบริการของลูกคา้
นั้นยากกว่าการประเมินคุณภาพของสินคา้ และการรับรู้เป็นผลลพัธ์จากความคาดหวงัของลูกคา้กบับริการท่ีไดรั้บจริง 
ซ่ึงคุณภาพท่ีถูกประเมินไม่ไดเ้ป็นการประเมินเฉพาะผลจากการบริการเท่านั้ น แต่ยงัเป็นการประเมินท่ีรวมไปถึง
กระบวนการของการบริการท่ีไดรั้บ การวดัคุณภาพการให้บริการลูกคา้ จะมีการวดัจากองค์ประกอบของคุณภาพใน
การให้บริการ มี 5 ขอ้ ดงัน้ี การบริการท่ีเป็นรูปธรรม (Tangibles) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) การตอบสนองอยา่ง
รวดเร็ว (Responsiveness) ความมัน่ใจ (Assurance) การดูแลเอาใจใส่ (Empathy)  

ชูชยั สมิทธิไกร (2553) ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัการบริการ (Service) ไวว้่า เป็นกิจกรรม หรือผลประโยชน์
เชิงนามอธรรม ซ่ึงผูรั้บบริการไม่ได้ครอบครองการบริการอย่างเป็นรูปอธรรมจากผูใ้ห้บริการ การให้บริการอาจ
ควบคู่ไปกบัการขายสินคา้ หรือไม่ก็ได ้ดงันั้นการบริการจึงเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย การปฏิบติังาน (Performance) 
ความพยายาม (Efforts) หรือ การกระท าใด ๆ ให้อีกฝ่าย โดยผูรั้บบริการไม่ไดเ้ป็นเจา้ของบริการนั้ น ๆ เหมือนการเป็น
เจา้ของสินคา้  

Cordupleski, Rust & Zahorik (1993) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นส่วนขยายของบริการ 
กระบวนการบริการ และองค์กรท่ีให้บริการ ท่ีสามารถตอบสนองหรือท าให้เกิดความพึงพอใจในความคาดหวงัของ
บุคคล แนวคิดพ้ืนฐานท่ีมองคุณภาพการให้บริการผา่นกรอบการมองดา้นความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
 

แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
อดุล จาตุรงคกุล (2550) กล่าวว่า การใช้ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ซ่ึงได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง

ทางการจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ต่างก็กระทบต่อกระบวนการซ้ือในขั้ นต่าง ๆ ด้วย ในฐานะท่ีเป็น
ตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ และไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 
4P’s ไวด้งัน้ี 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง รูปร่างของผลิตภณัฑต์ลอดจนหีบห่อ และป้ายฉลาก สามารถก่ออิทธิพลต่อ
กระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภค หีบห่อท่ี “สะดุดตา” อาจท าให้ผูบ้ริโภคเลือกไวเ้พ่ือพิจารณา ประเมิน เพ่ือการตดัสินใจ
ซ้ือ ป้ายฉลากท่ีแสดงให้ผูบ้ริโภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑท่ี์ส าคญัก็จะท าให้ผูบ้ริโภคประเมินสินคา้เช่นกนั 
สินคา้คุณภาพสูงหรือสินคา้ท่ีปรับเขา้กบัความตอ้งการบางอยา่งของผูซ้ื้อมีอิทธิพลต่อการซ้ือดว้ย 

2. ราคา (Price) หมายถึง องค์ประกอบส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะ
ในช่วงกาประเมินทางเลือก และตดัสินใจซ้ือ โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑร์าคาต ่านกัการตลาดจึงพยายามท่ีจะลด
ตน้ทุนการซ้ือและเสนอขายในราคาท่ีไม่แพงหรือใชล้กัษณะอ่ืน ๆ  ท  าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจ เช่น ประเภทสินคา้ เป็น
ตน้ โดยปกติส าหรับสินค้าฟุ่มเฟือย ราคามีอิทธิพลต่อการซ้ือเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากราคาเป็นเคร่ืองประเมินมูลค่า 
(Value) สินคา้ในสายตาของผูบ้ริโภค ราคาสูงไม่ไดท้  าให้การซ้ือสินคา้ลดลง 
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3. ช่องทางการจ าหน่าย (Place) หมายถึง กลยทุธ์ของนกัการตลาดในการน าเสนอ และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
มีอิทธิพลต่อระดบัการเขา้ถึงผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค เน่ืองจากการแพร่หลาย และระดบัความสะดวกในการซ้ือสินคา้
เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคน าไปพิจารณาเม่ือมีความตอ้งการสินคา้ นอกจากน้ีประเภทของช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ 
ยงัก่ออิทธิพลต่อภาพพจน์ของผลิตภณัฑใ์นสายตาของผูบ้ริโภคอีกดว้ย 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง ข่าวสารท่ีนกัการตลาดส่งไปอาจเตือนใจให้ผูบ้ริโภครู้ว่าเขา
มีปัญหา สินคา้ของนักการตลาดสามารถแก้ไขปัญหาได ้ และมนัสามารถส่งมอบคุณค่าให้ได้มากกว่าสินคา้ของคู่
แข่งขนั เม่ือไดข่้าวสารหลงัการซ้ือเป็นการยนืยนัว่าการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ถูกตอ้ง 

 
งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
วิรัลฐิตา แจง้เปล่า (2559) ไดศึ้กษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการดา้นสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี 

จ  ากดั วตัถุประสงคใ์นการศึกษา เพ่ือศึกษาการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการดา้นสินเช่ือของ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
ชลบุรี จ  ากดั ผลการศึกษาพบว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ อาย ุและสถานภาพต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการดา้น
สินเช่ือของ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู จ  ากดั ไม่แตกต่างกนั ระดบัการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู จ  ากัด ท่ีแตกต่างกัน คุณภาพบริการมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการดา้นสินเช่ือเงินกูส้ามญั เงินกูส้ามญั ATM และเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน เน่ืองจากสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รู ชลบุรี จ  ากดั  มีคุณภาพบริการต่อสมาชิกและผูเ้ขา้มาใชบ้ริการอยู่ในระดบัสูง อาทิ การให้บริการดว้ยความ
สุภาพอ่อนนอ้ม สะดวกรวดเร็ว ขอ้มูลมีความถูกตอ้งแม่นย  า บริการไดอ้ย่างถูกตอ้งและทัว่ถึง ตลอดจนเจา้หน้าท่ีได้
สร้างความมัน่ใจให้แก่ผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ ดว้ยการตอบขอ้สงสัย และจดัช่วงเวลาให้บริการไดอ้ย่างเหมาะสม พร้อม
บริการดว้ยเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั ตลอดจนรักษาความลบัของลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดี ดงักล่าวน้ีจึงท าให้ผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการดา้นสินเช่ือเงินกูส้ามญั เงินกูส้ามญั ATM และเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน จากสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
ชลบุรี จ  ากดั ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชด้า้นสินเช่ือเงินกูส้ามญั เงินกูส้ามญั ATM และ
เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน เน่ืองจากส่วนประสมดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และดา้นส่งเสริมการตลาด เหล่าน้ีเป็นตวักระตุน้และเป็นส่ิงเร้าในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพยค์รู ชลบุรี จ  ากดั  

รัฐศาสตร์ กีทีประกูล (2557) ไดศึ้กษาคุณภาพส่วนประสมการตลาดบริการ ของธนาคารออมสิน จงัหวดั
กาญจนบุรี วตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพ่ือศึกษาคุณภาพส่วนประสมการตลาดบริการ ผลการวิจยัพบว่า   ผูใ้ชบ้ริการมี
การประเมินต่อคุณภาพ การให้บริการธนาคารในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ใน
แต่ละดา้น ดงัน้ี ดา้นบุคลากร รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นสถานประกอบการ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นกระบวนการให้บริการ 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา ผูใ้ชบ้ริการต่อการบริการของธนาคารออมสิน 
จงัหวดักาญจนบุรี ท่ีมีรายไดต่้างกนั มีการประเมินต่อคุณภาพการให้บริการธนาคารแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01  ผูใ้ชบ้ริการต่อการบริการของธนาคารออมสิน จงัหวดักาญจนบุรี ท่ีมีเพศ อาย ุอาชีพ และ การศึกษา 
ต่างกนัมีการประเมินต่อคุณภาพการให้บริการธนาคารแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั 
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กรอบแนวคดิ 

        

                

                                  
 
3. การด าเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
งานวิจัยน้ีการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั
ศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ จ านวนทั้งสิน 4,222 บญัชี (ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ GHB BackOffice System,2561) โดยผูว้ิจยัมีขั้นตอนเลือกกลุ่มตวัอยา่งการสุ่มแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) อา้งอิงจากการใชสู้ตรการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Yamane (1967) (ประสพชยั พสุนนท์, 2555) ท่ี
ระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดังนั้ นจากการค านวนจะได้กลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 366 ตัวอย่าง แต่การศึกษาคร้ังน้ีมี
ระยะเวลาการเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1- 31 มกราคม 2562 ซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลท่ีมีระยะเวลาท่ีจ  ากดั ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีตอ้งใชใ้นการศึกษาทั้งหมด จึงมีจ  านวน 202 คน ในขณะท่ีการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด
โดยกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาเป็นเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายของโครงการท่ีรับเอกสารการและค าขอสินเช่ือจากลูกคา้และส่ง
ให้ธนาคารด าเนินการพิจารณาสินเช่ือ จ านวน 5 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
ในการศึกษาวิจยัน้ีไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการท าวิจยั และเพ่ือให้เคร่ืองมือท่ีใชมี้ความเท่ียงตรง 

(validity) และความน่าเช่ือถือ จึงไดท้  าการทดสอบเคร่ืองมือดงัน้ี 
1. การทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ผูว้ิจัยน าแบบสอบถามไปให้ผูเ้ ช่ียวชาญและ

ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถหรือมีความเช่ียวชาญ ดา้นความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ และดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือขอค าปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหาและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้ 

2. การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) น าแบบสอบถามไปท าการทดลองใช ้(Try out) กบัลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ จ านวน 30 คน จากนั้นน าแบบสอบถามมาหาค่า
ความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ coefficient alpha) น ามาวิเคราะห์ค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยผลท่ีไดคื้อ 0.811 แสดงว่าแบบสอบถามท่ีใชใ้นการทดสอบมีความน่าเช่ือถือ (Nunnally, 
1978) จากนั้นจึงน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลขอ้มูลในประชากรท่ีศึกษา 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) โดยน าแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูม้าใชบ้ริการ

สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
และรายไดต่้อเดือน ของผูต้อบแบบสอบถาม ดว้ยสถิติค่าแจกแจงความถ่ี ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) และขอ้มูลคุณภาพการให้บริการบริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์บริการศูนยบ์ริการ
สินเช่ือนครหลวง โดยใชส้ถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency distribution) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
(Hypothesis Testing) เปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง ดา้นคุณภาพการให้บริการบริการสินเช่ือ และดา้นปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติการทดสอบ t-test ในการเปรียบเทียบความ
แตกต่างจ าแนกตามเพศ และใช้สถิติในการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of variance : 
ANOVA) ในการเปรียบเทียบความแตกต่างจ าแนกตามอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย และค่าใชจ่้ายในการ
ด ารงชีพต่อเดือน  
 

4. ผลการวจิัย 
การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ของ

ผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง จ านวน 366 ชุด และไดรั้บแบบสอบถามท่ีตอบค าถามครบถว้นสมบูรณ์
ทั้งส้ิน 202 ชุด และน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจยัมีดงัน้ี 

ผลการศึกษาจากการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 140 คน คิดเป็นร้อยละ 69.31 

และเพศชาย จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 30.69 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ  านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 57.92 มี
สถานภาพโสด จ านวน 112 คน คิดเป็น ร้อยละ 55.การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 70.79 
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ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และมีรายเฉล่ียต่อเดือน 20 ,001 – 
30,000 บาท จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.15  

จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ
ท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์บริการ ศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง ระหว่ างปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั
พบว่า พบว่า ความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผูใ้ช้บริการ
ศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง ของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกนั ในดา้นลกัษณะทางกายภาพ (P-value < 0.001) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P-value < 0.05 กล่าวคือ ผูท่ี้มาใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวงท่ีเป็นเพศหญิงมีระดบัความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวงสูงกว่าเพศชาย และผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารจ าแนกตามอายุ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ดงันั้นสถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ท่ีมีระดบั
นยัส าคญั P-value < 0.05 พบว่า ความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ของ
ผูใ้ช้บริการศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง ของอายุแตกต่างกัน ในด้านความใส่ใจลูกค้า (P-value = 0.030) อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P-value < 0.05 และเม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่ ดว้ยวิธี Tukey HSD ของความคิดเห็น
ต่อคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการดา้นความใส่ใจลูกคา้ พบว่า อายรุะหว่าง 31 – 40 
ปี มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ ด้านความใส่ใจลูกค้าแตกต่างจากอายุระหว่าง 51 – 60 ปีโดยมีระดับ
นยัส าคญัดว้ย (p-value = 0.013) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 1 การทดสอบความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัคุณภาพการให้บริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบั
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

คุณภาพการให้บริการ 

ด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้/เดือน 

t  = ชาย/หญงิ F = ระหว่างกลุ่ม 
1) ลกัษณะทางกายภาพ 3.367 1.700 5.565 1.509 0.886 2.582 

P-value 0.001* 0.152 0.430 0.201 0.449 0.057 
2) ความน่าเช่ือถือ 0.893 1.564 5.432 1.362 1.480 1.547 

P-value 0.373 0.185 0.501 0.249 0.221 0.177 
3) การตอบสนอง 1.249 1.102 6.893 1.403 1.309 1.528 

P-value 0.213 0.357 0.116 0.234 0.273 0.183 
4) การให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ 1.151 1.680 5.440- 0.869 1.210 1.467 

P-value 0.251 0.156 0.222 0.483 0.307 0.202 
5) ความใส่ใจลูกคา้ 0.700 2.729 3.436 1.108 1.981 1.573 

P-value 0.485 0.030* 0.340 0.354 0.118 0.169 
* มีนัยส าคญัทางสถิติ p-value<0.05     
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ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ของความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ในการเลือกใชบ้ริการ ดา้นความใส่ใจลูกคา้ จ  าแนกตามอาย ุ

ด้านความใส่ใจลูกค้า 
p-value 

1 2 3 4 5 
1) 20 – 30 ปี 1.000 0.956 0.986 0.157 0.995 
2) 31 – 40 ปี  1.000 0.937 0.013* 1.000 
3) 41 – 50 ปี   1.000 0.985 0.960 
4) 51 – 60 ปี    1.000 0.316 
5) 61 ปีขึ้นไป         1.000 
* The mean difference is significant at the 0.05 level.   

 

 จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
แตกต่างกนั พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ (P-value = 0.159) ดา้นราคา (P-value = 0.284) ดา้นท าเล ท่ีตั้งและช่องทางการจดั
จ าหน่าย (P-value = 0.067) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (P-value = 0.149) ของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารจ าแนกตามอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และพบว่า ผูม้าใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า หรือเ ท่ากบั 10,000 บาทมีความคิดเห็นต่อคุส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นท าเล ท่ีตั้งและช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด แตกต่างจากผูม้าใช้
บริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท โดยมีระดบันยัส าคญัดว้ย (p-value = 0.002) และ
(p-value = 0.040) ตามล าดบั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ในขณะเดียวกนั มาใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกว่า หรือเท่ากบั 10,000 บาทมีความคิดเห็นต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นท าเล ท่ีตั้งและช่องทางการจดัจ าหน่าย แตกต่างจากผูม้าใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท โดยมีระดบันยัส าคญัดว้ย (p-value = 0.015) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

ตารางท่ี 3 การทดสอบความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ด้านส่วนประสมการตลาด (4Ps) 
ด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้/เดือน 
t  = ชาย/หญิง F = ระหว่างกลุ่ม 

1) ดา้นผลิตภณัฑ ์ 1.414 0.967 2.945 1.888 0.202 1.785 
P-value 0.159 0.426 0.055 0.114 0.895 0.118 

2) ดา้นราคา 1.074 1.045 2.510 1.641 1.053 2.454 
P-value 0.284 0.385 0.084 0.165 0.370 0.035* 

3) ดา้นท าเล ที่ตั้ง 1.841 2.356 6.833 2.880 1.162 4.279 
P-value 0.067 0.055 0.001* 0.054 0.326 0.001* 

4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 1.447 0.808 4.367 1.073 0.419 4.726 
P-value 0.149 0.521 0.014* 0.371 0.739 0.000* 

* มีนัยส าคญัทางสถิติ p-value<0.05     
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จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ
ท่ีอยู่อาศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามการจ าแนกสถานภาพท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ ดว้ยวิธี 
Tukey HSD พบว่า สถานภาพโสดมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาด ดา้นท าเล ท่ีตั้งและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และดา้นการส่งเสริมการตลาด แตกต่างจากสถานภาพหมา้ยหรือหย่าร้าง โดยระดบันัยส าคญัทางสถิติ (p-value = 
0.019) และ (p-value = 0.036) ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ของความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ในการเลือกใชบ้ริการ จ าแนกตามสถานภาพ 

ด้านท าเล ทีต่ั้งและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
p-value 

1 2 3 

1) โสด 1.000 0.080 0.019* 
2) สมรส  1.000 0.578 
3) หมา้ย     1.000 
ด้านการส่งเสริมการตลาด    
1) โสด 1.000 0.090 0.036* 
2) สมรส  1.000 0.416 
3) หมา้ย     1.000 
* The mean difference is significant at the 0.05 level.   

 

ผลการวเิคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
การสัมภาษณ์เชิงลึกกบัเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายโครงการของหมู่บา้นจดัสรรท่ีใชบ้ริการศูนยบ์ริการสินเช่ือนคร

หลวง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไดท้  าการก าหนดรหัสของกลุ่มตวัอย่างแต่ละคน โดยใชเ้วลาในการสัมภาษณ์คนละ 
20 นาที พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ศูนยบ์ริการ
สินเช่ือนครหลวงท่ีส าคญัท่ีสุดในการใชบ้ริการธนาคารจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายจ านวน 5 คน เรียงล าดบัความ
คิดเห็นจากมากไปนอ้ย มีความเห็นว่าธนาคารมีการอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ ระดบัอตัราดอกเบ้ียต ่า และวงเงิน
อนุมติัสินเช่ือเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ โดยมีโปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจ จูงใจลูกคา้ ช่วยลดภาระ ค่าใชจ่้ายให้แก่
ลูกคา้ และการพิจารณาระยะเวลาท่ีใชใ้นการพิจารณาสินเช่ือในกลุ่มลูกคา้อาชีพประจ ามีความเหมาะสม และมีผูเ้ห็น
ดว้ยจ านวนท่ีเท่ากนั เป็นจ านวน 3 คน อนัดบั 2 คือโปรโมชัน่ยกเวน้ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เจา้หนา้ท่ีให้บริการท่ีรวดเร็ว 
และ เจา้หน้าท่ีมีความรู้ ความช านาญ สามารถให้ค าปรึกษาไดเ้ป็นอย่างดีมีผูเ้ห็นดว้ยเท่ากนัโดยเฉพาะค่าจดจ านอง 
ร้อยละ 1 ของวงเงินกู ้จ  านวน 2 คน และอนัดบัสุดทา้ยคือ ความรวดเร็วในการพิจารณาสินเช่ือ  
 

5. การอภปิรายผล 
ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารอาคาร

สงเคราะห์บริการ ศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง พบว่า โดยรวมของผูม้าใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง มีระดบัความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักับ
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์บริการ ศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง อยู่ในระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาขอ ง 
วิรัลฐิตา แจง้เปล่า (2559) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการดา้นสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี 
จ  ากัด ซ่ึงพบว่า คุณภาพบริการต่อสมาชิกและผูเ้ข้ามาใช้บริการอยู่ในระดับสูง และสอดคล้องกับการศึกษาของ 
รัฐศาสตร์ กีทีประกูล (2557) ท่ีศึกษาเก่ียวกับคุณภาพส่วนประสมการตลาดบริการ ของธนาคารออมสิน จังหวดั
กาญจนบุรี ซ่ึงพบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีการประเมินต่อคุณภาพ การให้บริการธนาคารในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

เม่ือเปรียบเทียบปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง พบว่า ความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ
สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง ของเพศชายและเพศหญิง
แตกต่างกนั ในดา้นลกัษณะทางกายภาพ (P-value < 0.001) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P-value < 0.05 และความ
คิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการสินเช่ือนคร
หลวง ของสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ขดัแยง้
กบัการศึกษาของ วิรัลฐิตา แจง้เปล่า (2559) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการดา้นสินเช่ือของสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูชลบุรี จ  ากดั ซ่ึงพบว่า เพศ อาย ุและสถานภาพ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการดา้นสินเช่ือของ สหกรณ์
ออมทรัพยค์รู จ  ากดั แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั P-value < 0.05 เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใชศึ้กษา
แตกต่างกนั ซ่ึงศึกษากบัผูบ้ริโภคของธนาคารไทยพาณิชย ์จ  านวน 11 เขตพ้ืนท่ี ดงันั้นจึงท าให้ผลการศึกษาแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคาร
อาคารสงเคราะห์บริการ ศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นราคา ของผูม้าใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง มีระดบัความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์บริการ ศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง อยู่ในระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ สุพตัรา มานุเด็น (2550) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัใน
เขต กทม. กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย ์ ซ่ึงพบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นว่า ปัจจยัทางการตลาด ดา้นกระบวนการ
การให้บริการ ดา้นราคา และดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั จากธนาคารไทย
พาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง 

เม่ือเปรียบเทียบปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั พบว่า 
ดา้นผลิตภณัฑ ์(P-value = 0.159) ดา้นราคา (P-value = 0.284) ดา้นท าเล ท่ีตั้งและช่องทางการจดัจ าหน่าย (P-value = 
0.067) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (P-value = 0.149) ของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ กล่าวคือ ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด (4Ps) ทั้ง 4 ทั้ง 4 ดา้นของเพศชายและเพศหญิงมีระดบัความคิดเห็น
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวงเหมือนกนั 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พชัรี พุ่มโรจน์, สุทธาวรรณ จีระพนัธ์ (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ใน
การใชบ้ริการสินเช่ือของผูบ้ริโภคโครงการธนาคารประชาชน ซ่ึงพบว่า การวิเคราะห์ 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา 
สถานท่ี และการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดใน



 การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1683 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

การใชบ้ริการ สินเช่ือโครงการธนาคารของประชาชนของธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ไม่แตกต่างกนั 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารจ าแนกตามอาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีมี
ระดบันยัส าคญั P-value < 0.05 พบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง ในดา้นผลิตภณัฑ ์ (P-value = 0.426) 
ด้านราคา (P-value = 0.385) ด้านท าเล ท่ีตั้ งและช่องทางการจัดจ าหน่าย (P-value = 0.055) และด้านการส่งเสริม
การตลาด (P-value = 0.521) ของกลุ่มอาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ขดัแยง้
กบัการศึกษาของ ศุวดี วิเศษยา (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์
ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงพบว่า โดยศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัในดา้น
อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง ดา้นท าเล ท่ีตั้งและช่องทางการจดัจ าหน่าย (P-value = 0.001) 
และดา้นการส่งเสริมการตลาด (P-value = 0.014) จ  าแนกตามสถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วิรัลฐิตา แจง้เปล่า (2559) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ดา้นสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ากดั ซ่ึงพบว่า เพศ อายุ และสถานภาพ มีผลต่อการตดัสินใจเลือ กใช้
บริการดา้นสินเช่ือของ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู จ  ากดั แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P-value < 0.05 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ของ

ศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพบริการของศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง และปัจจยั
ด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวงซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามกบัผูม้าใชบ้ริการศูนยบ์ริการสินเช่ือนคร
หลวง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ รวมทั้งส้ินจ านวน 202 คน และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัเจา้หน้าท่ี
ฝ่ายขายโครงการของหมู่บา้นจดัสรรท่ีใชบ้ริการศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ  านวน 5 คน 
โดยใชเ้วลาในการสัมภาษณ์คนละ 20 นาที ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังนี ้
ด้านลักษณะทางกายภาพ ผูใ้ช้บริการให้ความส าคัญในระดับมาก ธนาคารมีอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการ

ให้บริการ และการติดต่อยืน่กูก้บัธนาคารท่ีสะดวก 
ดา้นความน่าเช่ือถือ ผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด การให้บริการท่ีรวดเร็ว และให้บริการ

อย่างถูกตอ้งสมบูรณ์ ท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจไม่ตอ้งรอคอยนาน ธนาคารควรจดัอบรมพนักงานอย่าง
สม ่าเสมอเพ่ือให้พนกังานมีความรู้ความช านาญและสามารถให้บริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการของลูกคา้  

ด้านการตอบสนอง ผูใ้ช้บริการให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยาก 
ผูใ้ช้บริการสามารถติดต่อธนาคารได้ง่าย และพนักงานมีความกระตือรือร้น เต็มใจช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็ม
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ความสามารถย่อมส่งผลให้ผูใ้ช้บริการเกิดความประทบัใจ ธนาคารให้ความส าคญัดา้นการตอบสนองลูกค้า โดย
พฒันาเทคโนโลยใีหม่เขา้มาใชใ้นการอ านวยความสะดวกสบายให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ อาทิเช่น สามารถยืน่ขอสินเช่ือผ่าน 
ช่องทางต่าง ๆโดยไม่ตอ้งเดินทางมาท่ีสาขาของธนาคาร รวมไปถึงปลูกฝังให้พนกังานใส่ใจให้บริการแก่ลูกคา้ทุกคน
อยา่งเท่าเทียมกนัใส่ใจแกปั้ญหาให้แก่ลูกคา้เสมือนเป็นปัญหาของตนเอง 

ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ ผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด การให้บริการท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐานการบริการยอ่มสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูใ้ชบ้ริการและน ามาสู่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ธนาคารควรมี
การบริการท่ีมุ่งลูกคา้เป็นส าคญัมากข้ึน โดยค านึงถึงลูกคา้เป็นส าคญั และจดัให้มีการส ารวจความพึงพอใจตอ้งการ
ของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือน ามาปรับปรุงและพฒันาบริการให้สามารถสร้างความมัน่ใจแก่ลูกคา้และมีความไวใ้จและ
แนะน าให้บุคคลใกลชิ้ดใชบ้ริการธนาคาร 

ดา้นความใส่ใจลูกคา้  พนกังานสอบถามขอ้มูลเพ่ือให้ทราบความตอ้งการหรือปัญหาของผูใ้ชบ้ริการพร้อม
รับฟังและมีความตั้งใจท่ีจะให้บริการน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการท่ีตรงต่อความตอ้งการ สะทอ้นถึงการบริการของ
พนักงานท่ีให้ความใส่ใจและมีหัวใจพร้อมบริการ ดงันั้น ธนาคารควรจดัการอบรม พฒันาเสริมสร้างให้พนักงานมี
จิตส านึกในการเป็นผูใ้ห้บริการว่าลูกคา้คือหัวใจส าคญัของธนาคาร 

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ผูใ้ช้บริการให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด เน่ืองจากธนาคารมีผลิตภัณฑ์
ดอกเบ้ียท่ีหลากหลายส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีแตกต่างกัน เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ผูใ้ช้บริการตดัสินใจเลือกใช้บริการ 
ดงันั้นธนาคารจึงมีการศึกษาและออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้เลือกหลายเพ่ือจูงใจลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม  

ดา้นราคา ผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ธนาคารควรออกโปรโมชัน่จูงใจ เช่น อตัราดอกเบ้ีย
ต ่า ยกเวน้ค่าธรรมการยืน่กูต่้าง ๆ เพ่ือกระตุน้ให้ลูกคา้ตดัสินใชเ้ลือกใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคาร 

ด้านท าเลท่ีตั้ง และ ช่องทางการจดัจ าหน่าย ในยุคปัจจุบนันอกจากการเดินทางมาใช้บริการท่ีสาขาของ
ธนาคารโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเช่ือ การช าระเงินกู ้หรือ การท าธุรกรรมการเงินอ่ืน ๆ  ธนาคารพฒันาหรือยงั
ควรจดัให้มีช่องทางการการให้บริการออนไลน์ เพ่ือให้ผูบ้ริโภคไดเ้ขา้ถึงง่าย รู้สึกสะดวกสบาย ไม่หนักใจเร่ืองการ
เดินทางมาใชบ้ริการ 

ดา้นส่งเสริมการตลาด ผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัในระดบัมาก การจดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายก็มีความ
อย่างสม ่าเสมอ เช่น การออกโปรโมชัน่ยกเวน้ค่าธรรมเนียม จดัให้มีการแจกของขวญัแก่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีประวติัผอ่น
ช าระสม ่าเสมอ รวมไปถึงโปรโมชั่นปรับลดอัตราดอกเบ้ียส าหรับลูกค้าประวติัผ่อนดีอย่างต่อเน่ือง ย่อมท าให้
ผูใ้ชบ้ริการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า เช่น ในอนาคตหากตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัแห่งใหม่ยอ่มนึกถึงธนาคารเป็นล าดบัแรก 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังถัดไป 
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูท่ี้ตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ศูนยบ์ริการสินเช่ือนครหลวง พบกลุ่มตวัอย่างว่าส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี และประกอบอาชีพ
พนักงานเอกชน ซ่ึงฝ่ายพฒันาธุรกิจสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ไดท้  าการวิจยัขอ้มูลเชิงลึกของกลุ่มพนักงาน
เอกชน ช่วงอายรุะหว่าง 20 – 40 ปี มีจ  านวนมากท่ีสุดและเป็นกลุ่มท่ีมีความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเองมากท่ีสุด 
สอดคลอ้งกบังานวิจยั ดงันั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสในการขยายฐานลูกคา้ในอนาคตเพ่ิมข้ึน ธนาคารจึงควรศึกษาถึง
ปัจจยัความตอ้งการในการใชบ้ริการสินเช่ือของกลุ่มลูกคา้ดงักล่าว 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ส านักงานเขตกรุงเทพ-ตะวนัตก โดยผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวม ขอ้มูลจากแบบสอบถาม จ านวน 139 คน และวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ และดา้นคุณภาพบริการสินเช่ือกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานเขต
กรุงเทพ-ตะวนัตก และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ส าหรับหา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานเขตกรุงเทพ-ตะวนัตก 

ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.2 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 47.5 มีสถานภาพ
โสด ร้อยละ 52.5 อยู่ในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 56.1 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนักงานของรัฐวิสาหกิจ 
ร้อยละ 41.7 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 30.2 และส่วนใหญ่เป็นลูกค้าธนาคาร
สงเคราะห์ นอ้ยกว่า 1 ปี ร้อยละ 33.1 และจากการพยากรณ์การรับรู้คุณภาพบริการส่งผลต่อความจงรักภกัดีในการใช้
บริการสินช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานเขตกรุงเทพ-ตะวนัตกของของลูกคา้ธนาคาร พบว่า ปัจจยั
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (B = 0.749, Sig. = 0.001) และดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ (B = 0.119, Sig. = 
0.004) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติ (p-value <0.05) ดงันั้นธนาคารควรใส่ใจเร่ืองสภาพแวดลอ้มทั้งภายนอก และภายในของธนาคาร 
สถานท่ีตั้งของธนาคาร ตลอดจนส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงส ารวจความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงท าให้ สามารถ
วางแผนทางกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ยิง่ข้ึนและให้บริการ อย่างครบ
วงจร เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และการแข่งขนัทางธุรกิจท่ี เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ดงันั้นองคป์ระกอบ
ดา้นน้ีจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก ส าหรับพฒันาการให้บริการ สร้างความมัน่คง ความกา้วหนา้ ความเช่ือถือและให้
มีคุณภาพมากท่ีสุด 
ค าส าคญั:  ความจงรักภกัดี, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, คุณภาพบริการสินเช่ือ 
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ABSTRACT 
The objective of this study aimed to investigate the factors affecting the customer honesty towards 

Government Housing Bank (GHB) in western Bangkok offices. Researchers collected data by using 1 3 9 
questionnaires. Data was analyzed with independent t-test and one-way analysis of variance for finding out the 
association between demographics and credit service quality with the customer honesty towards GHB in western 
Bangkok offices. The factors affected on the customer honesty towards GHB in western Bangkok offices was 
evaluated using multiple linear regression analysis. 

Results; Most of samples about 66.2% were female. Nearly half of sample (47.5%) were aged between 31 
and 40 years. More than half of them (52.5%) were single. While about half of sample were graduated with bachelor 
degree and were civil servants or employees of state enterprises about 56 . 1% and 41 . 7% , respectively. Personal 
income of sample was ranged between 20,001 and 30,000 Baht about 30.2% of sample. Most of samples was the 
honest customers to GHB and had been the GHB customers more than one year about 33 . 1%.  Furthermore, the 
predicted model results of the customer honesty towards GHB in western Bangkok offices reported that service 
concrete factor and customer confidence can positively predicted the credit customer honesty significantly (with B = 
0.749; p-value = 0.001 and B = 0.119; p-value = 0.004, respectively) at significant level at 0.05. Therefore, a chief 
executive officer of bank should pay attention to the internal and external environment as well as within the office 
and various convenient facilities in order to treat the needs of customers for these reasons, they enables the planning 
of promotional activities in order to better serve the needs of consumers and to more provide a full range of services. 
Bank services are proper and are modern to current situation. They make the business competition which are always 
changing. Therefore, this element, honesty, is very important to fulfill service development, to create stability, 
progress and trust and to provide the highest quality. 
Keywords:  Customer honesty, Government Housing Bank, Credit service quality 
 
1. บทน า 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ในสังกัดกระทรวงการคลงัท่ีได้รับการ
สถาปนาข้ึนตามพระราชบญัญติัธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2496 เพ่ือให้เป็นสถาบนัการเงินหลกัของรัฐบาลใน
การสนับสนุนให้ประชาชน โดยเฉพาะผูมี้รายไดน้อ้ยและปานกลางไดมี้ท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง รวมทั้งเป็นกลไก
ของรัฐบาลท่ีช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจโดยรวมของประเทศ โดยมุ่งจดัสรร
ท่ีดินและสร้างบา้นในลกัษณะโครงการอาคารสงเคราะห์เป็นหลกั ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและขยายกิจการก่อสร้าง
อาคารสงเคราะห์ประเภทเช่าซ้ือ โครงการเคหะสถานซ่ึงธนาคารไดจ้ดัสร้าง ข้ึนเป็นบา้นแบบรวมกลุ่มมีแบบบา้น
ลกัษณะเดียวกนั มีการสร้างถนนและสาธารณูปโภคท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์การออกแบบเป็น “สถาปัตยกรรมแนวสภาวะ
แวดลอ้มสัมพนัธ์” เป็นเคหะชุมชนท่ีอยู่อาศยัท่ีสมบูรณ์แบบ (Complete Housing Community) และเป็นตน้แบบของ
โครงการบา้นจดัสรรในช่วงเวลาต่อมา การด าเนินงานของธนาคารในช่วง 20 ปีแรกด าเนินไปอย่างชา้ๆ เน่ืองจาก
เงินทุนท่ีจ ากดับทบาทของธนาคารส่วนใหญ่จะเป็นการจดัสรรท่ีดินและอาคารสงเคราะห์เพ่ือการเช่าซ้ือ รวมทั้งการ



 การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1688 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ให้กูเ้งินเพ่ือปลูกสร้างบา้นแก่ประชาชน ส่งผลให้ประชาชนมีบา้นเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเองกว่า 7,000 ครอบครัว 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นกลไกส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมท่ีอยูอ่าศยัควบคู่ไปกบัการสร้างโอกาสให้
คนไทยมีบา้นเป็นของตนเอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยและรายไดป้านกลาง ปัจจุบนัความกา้วหนา้สภาวะ
การแข่งขนัในตลาดสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีการแข่งขนัสูง สถาบนัการเงินต่างๆ ออกผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบา้นอตัราดอกเบ้ีย
เงินกูต้  ่า อีกทั้งยงัมีการให้ดอกเบ้ียพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการ Refinance in พร้อมทั้งออกโปรโมชัน่ส่งเสริมการขาย 
ฟรีค่าธรรมเนียมต่างๆ ซ่ึงเป็นท่ีสนใจของลูกคา้ท่ีตอ้งการเปล่ียนสถาบนัการเงิน เพ่ือตอ้งการอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่าลง
หรือวงเงินกูเ้พ่ิม ท าให้ธนาคารจ าเป็นตอ้งวางกลยทุธ์ในการรักษาฐานลูกคา้เดิม  

 

 

รูปท่ี 1 สถิติจ านวนบญัชีท่ีไถ่ถอนไปสถาบนัการเงินอ่ืน( Refinance Out)  

ดว้ยเหตุผลน้ี การรักษาและสร้างสัมพนัธภาพกบัลูกคา้ให้มีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้และบริการของ
ธนาคาร  จะช่วยในการรักษาฐานลูกคา้เดิมให้อยูก่บัธนาคารต่อไป เพ่ือป้องกนัการเสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้คู่แข่ง
และเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการแข่งขันให้กับธนาคาร เพ่ือให้การด าเนินงานของธนาคารบรรลุเป้าหมาย และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  ดังนั้ นการศึกษาในคร้ังน้ีจะศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ส านักงานเขตกรุงเทพ-ตะวนัตก เพ่ือก่อให้เกิดความพึงพอใจท่ีมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด น าไปสู้การคน้หาความจงรักภกัดีของของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ซ่ึงบ่งช้ีถึงการปรับปรุง
คุณภาพของการให้บริการของธนาคารให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาคุณภาพบริการท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานเขต

กรุงเทพ-ตะวนัตก 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานเขตกรุงเทพ-ตะวนัตก 

 

2. แนวคดิทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 Kotler P.and Gary A (2003) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง ตัวแปรทางการตลาด  
ท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
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 Caruana (2002) กล่าวว่า ความจงรักภักดี หมายถึง ความพร้อมของลูกค้าท่ีจะให้การสนับสนุนในการ
ให้บริการของผูใ้ห้บริการ และเป็นตวัเลือกแรก นอกเหนือจากตวัเลือกอ่ืนๆ ซ่ึงท าให้เกิดการท่ีจะไม่ เปล่ียนไปใช้
บริการกบัตราสินคา้อ่ืนๆ ถึงแมว้่าจะมีส่ิงจูงใจท่ีท าให้เกิดความสนใจของส่วนประสมทางดา้นการตลาดก็ตาม 
 ดิฐวัฒน์ ธิปัตดี (2551) ได้ศึกษาวิจ ัยเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าน ้ าดื่ม
บรรจุขวดตราสิงห์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจ ัยพบว่า ภาพลักษณ์ตราสินคา้น ้ าด่ืมบรรจุขวด 
ตราสิงห์ มีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีในตราสินคา้น ้ าด่ืมบรรจุขวดตราสิงห์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เขมกร เข็มน้อย (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ภาพลกัษณ์ขององค์กรและคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ธนาคารออมสินในสังกดัเขตสมุทรสาคร เพ่ือศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างภาพลกัษณ์ขององคก์รกบัความจงรักภกัดี
ของลูกคา้ธนาคารออมสินในสังกดัเขตสมุทรสาคร และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพบริการกบัความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสมุทรสาคร ผลการวิจยัพบว่า ลูกคา้ของธนาคารออมสินในสังกดัเขตสมุทรสาครส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 26-35 ปี สถานภาพ โสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท คุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน ในสังกดัเขตสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยให้ความส าคญัดา้นความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด ภาพลกัษณ์องคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความส าคญัดา้นความรู้
และดา้นการกระท ามากท่ีสุดความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสินในสังกดัเขตสมุทรสาคร ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยให้ความส าคัญด้านคุณสมบติัของบริษัทมากท่ีสุด การศึกษาความสัมพนัธ์พบว่า ภาพลักษณ์องค์กรกับกับความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคาร มีความสัมพนัธ์เชิงบวก ระดบัปานกลาง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพบริการกบักบัความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคาร พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัเชิงบวก ระดบัปานกลาง 

กรอบแนวคดิ 
 

 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
งานวิจัยน้ีการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ จ  านวนประชากรลูกคา้สินเช่ือของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานเขตกรุงเทพ-ตะวนัตก จ านวน 9,453 บญัชี จากสาขาท่ีไดรั้บเลือก จ านวน 15 

ประชากรศาสตร์ 
1. เพศ  4. ระดบัการศึกษา 
2. อาย ุ  5. อาชีพ 
3. สถานภาพ 6. รายได ้

คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) 

1. ดา้นความมัน่ใจ (Assurance) 

2. ดา้นการตอบสนองท่ีรวดเร็ว (Responsiveness) 

3. ดา้นความเช่ือถือได ้(Reliability) 

4. ดา้นการดูแลเอาใจใส่ (Empathy) 

5. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Tangibles) 

ความจงรักภักดีของลูกค้า 
ธนาคารสงเคราะห์ 
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สาขา เร่ิมตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 มกราคม 2562 วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ช่วงเวลา 8.30 – 15.30 น. ซ่ึงเป็นตวัแทน
สถานท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งสาขาละ 25 คน (ธนาคารอาคารสงเคราะห์,2561) โดยผูว้ิจยัมี
ขั้นตอนเลือกกลุ่มตวัอย่างการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามให้กบัลูกคา้ของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จากการค านวนจะไดก้ลุ่มตวัอย่าง เท่ากบั 366 ตวัอย่าง อา้งอิงจากการใชสู้ตรการก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Yamane (1967) (ประสพชยั พสุนนท,์ 2555) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 แต่การศึกษาคร้ัง
น้ีมีระยะเวลาท่ีจ  ากดั ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งใชใ้นการศึกษาทั้งหมด จึงมีจ  านวน 139 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
ในการศึกษาวิจยัน้ีไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการท าวิจยั และเพ่ือให้เคร่ืองมือท่ีใชมี้ความเท่ียงตรง 

(validity) และความน่าเช่ือถือ จึงไดท้  าการทดสอบเคร่ืองมือดงัน้ี 
1. การทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ผูว้ิจัยน าแบบสอบถามไปให้ผูเ้ ช่ียวชาญและ

ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถหรือมีความเช่ียวชาญ ดา้นความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ  านวน 3 ท่าน เพ่ือขอค าปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา
และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้

2. การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) น าแบบสอบถามไปท าการทดลองใช ้ (Try out) กบัลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ  านวน 30 คน จากนั้นน าแบบสอบถามมาหาค่าความเช่ือมัน่ โดย
ใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ coefficient alpha) น ามาวิ เคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม โดยผลท่ีไดคื้อ 0.871 แสดงว่าแบบสอบถามท่ีใช้ในการทดสอบมีความน่าเช่ือถือ (Nunnally, 1978) 
จากนั้นจึงน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลขอ้มูลในประชากรท่ีศึกษา 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) โดยน าแบบสอบถาม ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์  

และการรับรู้คุณภาพบริการ ของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานเขตกรุงเทพ-ตะวนัตก ทั้ง 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1. 
ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2. ดา้นความไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือ 3. ดา้นการตอบสนองลุกคา้ 4. ดา้น
การให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ 5.ดา้นความใส่ใจลูกคา้ มาวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือหาค่าร้อยละ (Percentage) 
และแจกแจงความถ่ี (Frequency) รวมถึงหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
(Hypothesis Testing) ดงัน้ี 

1. เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาการใชบ้ริการธนาคารสงเคราะห์กบัความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีมีต่อ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานเขตกรุงเทพ-ตะวนัตก ใช้สถิติการทดสอบ t-test และ (One-Way Analysis of 
Variance: ANOVA) โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

2. เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการส่งผลต่อกนัระหว่างตวัแปรอิสระหลายตวั ของการรับรู้
คุณภาพบริการของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความ
ไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองลุกคา้ ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ และดา้นความใส่ใจลูกคา้กบั
ความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานเขตกรุงเทพ-ตะวนัตก สถิติท่ีใช้
คือ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 
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4. ผลการวจิัย 
การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ส านกังานเขตกรุงเทพ-ตะวนัตก โดยใชแ้บบสอบถาม จ านวน 200 ชุด และไดรั้บแบบสอบถามท่ีตอบค าถามครบถว้น
สมบูรณ์ทั้งส้ิน 139 ชุด และน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจยัมีดงัน้ี 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง 92 คน คิดเป็นร้อยละ 66.2 อายรุะหว่าง 31 – 40 ปี จ  านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 มีสถานภาพโสด จ านวน 
73 คน คิดเป็น ร้อยละ 52.5 การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 56.1 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ขา้ราชการ/พนักงานของรัฐวิสาหกิจ จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 20 ,001 – 
30,000 บาท จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 และส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ธนาคารสงเคราะห์ น้อยกว่า 1 ปี จ  านวน 46 
คิดเป็นร้อยละ 33.1 รองลงมาคือ เป็นลูกคา้ธนาคารสงเคราะห์ มากกว่า 5 ปี ข้ึนไป จ านวน 45 คิดเป็นร้อยละ 32.4 

ข้อมูลการรับรู้คุณภาพบริการสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า  
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ โดยรวม มีระดับการรับรู้คุณภาพบริการ อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.09 และส่วนใหญ่มีป้ายช่ือ หรือสัญลกัษณ์ของธนาคารแสดงอย่างชดัเจน และพนกังานมีบุคลิกภาพท่ีดี การ
แต่งกายสุภาพเรียบร้อยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ความน่าเช่ือถือ โดยรวม พบว่า มีระดบัการรับรู้ดา้นความน่าเช่ือถือ อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด และส่วนใหญ่มีความซ่ือสัตยใ์นการให้บริการดว้ยความรับผิดชอบ สร้างความน่าเช่ือถือ สามารถ
ให้บริการไดต้รงตามความตอ้งการของท่าน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด การตอบสนอง โดยรวม พบว่า มีระดบัการรับรู้
คุณภาพบริการ อยู่ในระดบัมาก และส่วนใหญ่พนักงานผูใ้ห้บริการมีความกระตือรือร้นในการตอบค าถามและให้
ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี และผูใ้ห้บริการให้ความช่วยเหลือท่านทุกคร้ังท่ีท่านร้องขอ อยูใ่นระดบัมาก การให้ความ
มัน่ใจแก่ลูกคา้ โดยรวม พบว่า มีระดบัการรับรู้คุณภาพบริการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และส่วนใหญ่พนักงานมีความ
จริงใจในการให้บริการ และเก็บขอ้มูลของท่านไวเ้ป็นความลบั มีมนุษยส์ัมพนัธ์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นความใส่ใจ
ลูกคา้ โดยรวม พบว่า มีระดบัการรับรู้คุณภาพบริการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และส่วนใหญ่พนกังานให้บริการดว้ยความ
อ่อนนอ้ม ใชว้าจาสุภาพ ให้เกียรติ / ตอ้นรับและดูแลท่านเป็นอยา่งดีอยูใ่นระดบัมาก 

ข้อมูลความจงรักภกัดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ดา้นพฤติกรรม โดยรวม พบว่า ระดบัความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.16 และส่วนใหญ่ความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คือสามารถแจง้เร่ืองร้องเรียน
ทนัที หากพบปัญหาจากการให้บริการไม่ถูกตอ้ง และพูดในส่ิงท่ีดีของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กบับุคคลอ่ืนฟัง อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 ดา้นทศันคติ โดยรวม พบว่า ระดบัความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการ อยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 และส่วนใหญ่ความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ คือ มีความเช่ือมัน่ในคุณภาพบริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และยินดีท่ีใชบ้ริการธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ต่อไป อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 และ 4.27 ตามล าดบั 

ผลการทดสอบสมุมตฐิาน 
สมมติฐานท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของลูกค้าท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพบริการสินเช่ือของลูกค้า

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานเขตกรุงเทพ-ตะวนัตก 
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ผลการศึกษาตามตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า การรับรู้คุณภาพการให้บริการสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์
ของผูใ้ชบ้ริการส านักงานเขตกรุงเทพ-ตะวนัตก ของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนั (t = 1.191, Sig. = 0.236) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ กล่าวคือ ผูท่ี้มาใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีเป็นเพศหญิงและเพศชาย มีการ
รับรู้คุณภาพการให้บริการสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ เหมือนกนั และการรับรู้คุณภาพการให้บริการสินเช่ือ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผูใ้ช้บริการส านักงานเขตกรุงเทพ-ตะวันตก ของอายุ (F = 1.224, Sig. = 0.301) 
สถานภาพ (F = 1.214, Sig. = 0.300) ระดบัการศึกษา (F = 0.185, Sig. = 0.832) อาชีพ (F = 0.230, Sig. = 0.875) รายได้
ต่อเดือน (F = 1.422, Sig. = 0.220) และระยะเวลาการใชบ้ริการธนาคารสงเคราะห์ (ปี) (F = 2.059, Sig. = 0.109) ทุก
ปัจจยัไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ กล่าวคือ ผูท่ี้มาใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีเป็นทุก
กลุ่มอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และระยะเวลาการใชบ้ริการธนาคารสงเคราะห์ (ปี) มีการรับรู้
คุณภาพการให้บริการสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ เหมือนกนั 
 
ตารางท่ี 1 การทดสอบความแตกต่างการรับรู้คุณภาพบริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์  จ าแนกตาม
ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล 

ลกัษณะส่วนบุคคล t F Sig. 
1) เพศ ชาย/หญิง 1.191 - 0.236 
2) อาย ุ ระหว่างกลุ่ม - 1.224 0.301 
3) สถานภาพ ระหว่างกลุ่ม - 1.214 0.300 
4) ระดบัการศึกษา ระหว่างกลุ่ม - 0.185 0.832 
5) อาชีพ ระหว่างกลุ่ม - 0.230 0.875 
6) รายไดต่้อเดือน ระหว่างกลุ่ม - 1.422 0.220 
7) ระยะเวลาการใชบ้ริการธนาคารสงเคราะห์ (ปี) ระหว่างกลุ่ม - 2.059 0.109 
* มีนยัส าคญัทางสถิติ p-value<0.05     

 
สมมติฐานท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความจงรักภกัดีในการใช้บริการสินเช่ือของ

ลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานเชตกรุงเทพ-ตะวนัตก 
ผลการศึกษาตามตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า ความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ จ  าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า ความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์
ของผูใ้ชบ้ริการส านักงานเขตกรุงเทพ-ตะวนัตก ของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนั (t = 1.191, Sig. = 0.236) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P-value < 0.05 กล่าวคือ ผูท่ี้มาใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีเป็นเพศ
หญิงและเพศชาย มีความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ เหมือนกนั และความจงรักภกัดี
ในการใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผูใ้ชบ้ริการส านกังานเขตกรุงเทพ-ตะวนัตก ของอาย ุ(F = 1.224, 
Sig. = 0.301) สถานภาพ (F = 1.214, Sig. = 0.300) ระดบัการศึกษา (F = 0.185, Sig. = 0.832) อาชีพ (F = 0.230, Sig. = 
0.875) รายไดต่้อเดือน (F = 1.422, Sig. = 0.220) และระยะเวลาการใชบ้ริการธนาคารสงเคราะห์ (ปี) (F = 2.059, Sig. 
= 0.109) ทุกปัจจยัไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ กล่าวคือ ผูท่ี้มาใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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ท่ีเป็นทุกกลุ่มอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ และระยะเวลาการใชบ้ริการธนาคารสงเคราะห์ (ปี) มี
ความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ เหมือนกนั 
 
ตารางท่ี 2 การทดสอบความแตกต่างความจงรักภักดีในการใช้บริการสินเช่ือของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์  
จ าแนกตามขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล 

ลกัษณะส่วนบุคคล t F Sig. 
1) เพศ ชาย/หญิง 0.757 - 0.450 
2) อาย ุ ระหว่างกลุ่ม - 0.747 0.590 
3) สถานภาพ ระหว่างกลุ่ม - 0.390 0.678 
4) ระดบัการศึกษา ระหว่างกลุ่ม - 0.070 0.933 
5) อาชีพ ระหว่างกลุ่ม - 0.315 0.814 
6) รายไดต่้อเดือน ระหว่างกลุ่ม - 1.127 0.349 
7) ระยะเวลาการใชบ้ริการธนาคารสงเคราะห์ (ปี) ระหว่างกลุ่ม - 0.303 0.823 
* มีนยัส าคญัทางสถิติ p-value<0.05     

 
สมมติฐานท่ี 3 การรับรู้คุณภาพบริการส่งผลต่อความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการสินช่ือของลูกคา้ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ ส านกังานเขตกรุงเทพ-ตะวนัตก 
การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
การเลือกโมลเดลพยากรณ์การรับรู้คุณภาพบริการส่งผลต่อความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการสินช่ือของลูกคา้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้ง 5 ดา้น เขา้สู่สมการพยากรณ์ดว้ยสถิติ Multiple Regression โดยวิธีการน าเขา้และออก
สมการทีละตวัแบบ Stepwise เพ่ือสร้างโมลเดลการพยากรณ์ พบว่า Model 1 คือ โมเดลท่ีดีท่ีสุดในการพยากรณ์การ
รับรู้คุณภาพบริการส่งผลต่อความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการสินช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เน่ืองจากตวั
แปรปัจจยัคุณภาพการให้บริการสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5 ดา้น ในการน าไปพยากรณ์ ความจงรักภกัดีในการ
ใชบ้ริการสินช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานเขตกรุงเทพ-ตะวนัตก ให้ความแม่นย  าในการพยากรณ์
มากท่ีสุดถึง 71.6% กล่าวคือ Model1 สามารถอธิบายความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ไดร้้อยละ 70 เม่ือปรับแกด้ว้ยค่าค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณ Model1: M1 สามารถอธิบายความจงรักภกัดีในการ
ใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไดร้้อยละ 71.6 ซ่ึงสามารถพยากรณ์ความจงรักภกัดีในการใช้
บริการสินเช่ือของลูกคา้ไดดี้กว่า โมเดลอออ่ืน ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์รูปแบบของการเลือกโมลเดลพยากรณ์ 
Models R R Square Adjusted R Square Durbin-Watson 

1 .846a 0.716 0.706 1.946 
2 .846b 0.715 0.707 1.946 
3 .845c 0.713 0.707 1.946 

a. Predictors: (Constant), X1, X2, X3, X4, X5 
b. Predictors: (Constant), X1, X2, X3, X4 
c. Predictors: (Constant), X1, X2, X3 

โดย:    (X1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ  
(X2) ดา้นความน่าเช่ือถือ 

 (X3) ดา้นการตอบสนอง 
(X4) ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ 
(X5) ดา้นความใส่ใจลูกคา้ 

Model1 (M1: the best model) 
ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณดว้ยเทคนิคแบบ (Stepwise) 

พบว่า Model1 มีตวัแปรท่ีมีผลต่อการพยากรณ์การรับรู้คุณภาพบริการส่งผลต่อความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการสินช่ือ
ของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ  านวน 5 ตวัแปร พบว่า ความเป็นรูปธรรมของการบริการ และดา้นการให้ความ
มัน่ใจแก่ลูกคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ี ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนอง และด้านความใส่ใจ ลูกค้า 
ความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อย่างไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

 และเม่ือพิจารณาจากค่า Beta (B) ซ่ึงแสดงถึง อิทธิพลการรับรู้คุณภาพบริการส่งผลต่อความจงรักภกัดีใน
การใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัความเป็นรูปธรรมของการบริการ (B 
= 0.749, Sig. = 0.001) และดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ (B = 0.119, Sig. = 0.004) มีความสัมพนัธ์เชิงบวก กบัความ
จงรักภกัดีในการใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value <0.05) โดยท่ี
ดา้นความน่าเช่ือถือ (B = 0.146, Sig. = 0.586) ดา้นการตอบสนอง (B = 0.683, Sig. = 0.437) และดา้นความใส่ใจลูกคา้ 
(B = 0.423, Sig. = 0.061) มีความสัมพนัธ์เชิงบวก กบัความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) การรับรู้คุณภาพบริการส่งผล
ต่อความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการสินช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

คุณภาพการให้บริการ 

Model1 

B t Sig. 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
(Constant) 1.818 0.725 0.470 - - 
1 ) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 0.749 3.541 0.001* 0.294 3.400 
2 ) ดา้นความน่าเช่ือถือ 0.119 0.546 0.586 0.252 3.970 
3 ) ดา้นการตอบสนอง 0.146 0.780 0.437 0.289 3.464 
4 ) ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ 0.683 2.956 0.004* 0.193 4.169 
5 ) ดา้นความใส่ใจลูกคา้  0.423 1.892 0.061 0.214 4.682 
* มีนยัส าคญัทางสถิติ p-value<0.05      

 
 
5. การอภปิรายผล 

ผลการเปรียบเทียบปัจจัยระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการรับรู้คุณภาพบริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ส านักงานเขตกรุงเทพ-ตะวนัตก พบว่า ผูท่ี้มาใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีมีปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้  และระยะเวลาการใช้บริการ
ธนาคารสงเคราะห์ (ปี) มีการรับรู้คุณภาพการให้บริการสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ เขมกร เข็มน้อย (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ภาพลักษณ์ขององค์กรและคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสินในสังกดัเขตสมุทรสาคร ซ่ึงพบว่า ภาพลกัษณ์ขององคก์รและคุณภาพบริการท่ี
ส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสินมีการรับรู้คุณภาพการให้บริการสินเช่ือไม่แตกต่างกนั 

ความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า ผูท่ี้มาใชบ้ริการสินเช่ือธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ และ
ระยะเวลาการใชบ้ริการธนาคารสงเคราะห์ (ปี) ทุกปัจจยัมีความจงรักภกัดีในการใช้บริการสินเช่ือธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เขมกร เข็มนอ้ย (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง 
ภาพลักษณ์ขององค์กรและคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินในสังกัดเขต
สมุทรสาคร ซ่ึงพบว่า ภาพลกัษณ์ขององคก์รท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสินไม่แตกต่างกนั 

ปัจจยัส่งผลต่อความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการสินช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานเขต
กรุงเทพ-ตะวนัตก พบว่า อิทธิพลการรับรู้คุณภาพบริการส่งผลต่อความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัความเป็นรูปธรรมของการบริการ และดา้นการให้ความมัน่ใจแก่
ลูกคา้ มีความสัมพนัธ์เชิงบวก กบัความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติ โดยท่ีดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง และดา้นความใส่ใจลูกคา้ มีความสัมพนัธ์เชิงบวก 
กบัความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ดิฐวฒัน์ 
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ธิปัตดี (2551) ท่ีศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้น ้ าด่ืมบรรจุขวดตราสิงห์ของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้น ้ าด่ืมบรรจุขวดตราสิงห์ มีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีในตรา
สินคา้น ้ าด่ืมบรรจุขวดตราสิงห์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เขมกร เข็ม
น้อย (2554) ท่ีศึกษา ภาพลกัษณ์ขององคก์รและคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน
ในสังกัดเขตสมุทรสาคร ซ่ึงพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคาร 
มีความสัมพนัธ์เชิงบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวจิัยคร้ังนี ้ 
การศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานเขตกรุงเทพ -

ตะวนัตก พบว่า ความจงรักภกัดีโดยรวมลูกคา้มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการธนาคารอาคาร
สงเคราะห์อยู่ในระดบัมาก ดงันั้นธนาคารควรส่งเสริมโดยจดัให้มีการอบรมดา้นบุคลิกภาพ การเพ่ิมทกัษะความรู้
เก่ียวกบัการให้บริการอย่างกระตือรือร้น รวดเร็ว การให้ความส าคญั ดูแลเอาใจใส่ และการส่ือสารท่ีเป็นกนัเอง และ
มุ่งเนน้ท่ีจะเขา้ไปอยูใ่นใจของลูกคา้ คือ ท าให้ลูกคา้บอกต่อถึงการบริการของธนาคาร ผลิตภณัฑท่ี์ดี และการบริการท่ี
เป็นกนัเอง ง่ายสะดวกต่อการใชบ้ริการ 

คุณภาพการให้บริการ 
1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ เก่ียวกบัอุปกรณ์ ส่ิงอ  านวยความสะดวกต่าง ๆ  ธนาคารควรใส่ใจ

เร่ืองสภาพแวดลอ้มทั้งภายนอก และภายในของธนาคาร สถานท่ีตั้งของธนาคาร ตลอดจนส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆ เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีเป็นภาพลกัษณ์ของธนาคาร อาทิเช่น ธนาคารมีความสะอาดสถานท่ีตั้งใหญ่โต หรูหรา ท่ี
จอดรถเพียงพอต่อผูม้าใชบ้ริการ และอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีทนัสมยัไวบ้ริการลูกคา้ 

2. ดา้นการตอบสนอง เก่ียวกบัความเพียงพอของพนกังาน ธนาคารควรก าหนดนโยบายเก่ียวกับบุคลากรให้
มีความชดัเจน โดยเพ่ิมจ านวนพนกังานส าหรับบริการลูกคา้ให้เพียงพอกบัปริมาณของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ เพ่ือความ
สะดวก และรวดเร็วของผูท่ี้มาใชบ้ริการของธนาคาร 

3. ดา้นความใส่ใจลูกคา้ เก่ียวกบัการติดต่อประสานท่ีล่าชา้ สะทอ้นถึงการบริการของพนกังานท่ีไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจอยา่งสุงสุด ดงันั้น ธนาคารควรจดัการอบรม พฒันาเสริมสร้าง
ให้พนกังานมีจิตส านึกในการเป็นผูใ้ห้บริการ ว่า ลูกคา้คือหัวใจส าคญัของธนาคาร 

4. ดา้นความน่าเช่ือถือ เก่ียวกบัความซ่ือสัตยใ์นการให้บริการดว้ยความรับผดิชอบโดยส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการ
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงันั้นความซ่ือสัตยใ์นการให้บริการถือปัจจยัท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารควรส่งเสริมบุคลากรให้มีการจัดระบบในการติดตามผลและประเมินผลของ
คุณภาพการให้บริการ เพ่ือปรับปรุง ภาพลักษณ์ของธนาคาร คุณภาพการให้บริการตลอดจนจดัท าข้อมูลพ้ืนฐาน 
รวมทั้งการประเมิน นโยบายและการน านโยบายต่าง ๆไปปฏิบติัเพ่ือเป็นขอ้มูลในการก าหนดนโยบาย แผนงาน และ
โครงการต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานการบริการท่ีดี สร้างภาพลกัษณ์การบริการและคุณภาพการให้บริการให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการ ของลูกคา้และการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ 

5. ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ เก่ียวกบัพนักงานผูใ้ห้บริการไดต้ามมาตรฐานการบริการ และธนาคาร
ไดรั้บรางวลัจากสถาบนัต่างๆ รับรองมาตรฐาน ส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ธนาคารควรมี
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การบริการท่ีมุ่งลูกคา้เป็นส าคญัมากข้ึน เช่น ส ารวจความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงท าให้ สามารถวางแผนทางกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ยิง่ข้ึนและให้บริการ อยา่งครบวงจร เพ่ือให้สอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ปัจจุบนั และการแข่งขนัทางธุรกิจท่ี เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

 
ประโยชน์เชิงทฤษฎ ี
งานวิจยัน้ีก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงทฤษฎี โดยการบูรณาการทางแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลักษณ์

ธนาคารเพ่ือสร้างกรอบแนวความคิดการวิจัยภาพลักษณ์ 5 ด้านได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ การ
ตอบสนอง ความใส่ใจลูกคา้ ความน่าเช่ือถือ และการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ ดงันั้นปัจจยัดา้ยคุณภาพการให้บริการซ่ึง
องค์ประกอบเหล่าน้ี ถือเป็นปัจจยัส าคญัต่อความจงรักภกัดีต่อการใชบ้ริการของลูกคา้ การวิจยัคร้ังน้ีท  าให้เห็นแนว
ทางการก าหนดการวางแผน และก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด ในการพัฒนาความเป็นเลิศของคุณภาพการให้บริการ 
และความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการเพ่ิมมากข้ึนและพฒันาศกัยภาพในการบริการของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิัยในอนาคต 
1. ควรศึกษาถึงปัจจยัอ่ืน ๆ  ท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการสินเช่ือโดยน าตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีคาดว่า

เป็นปัจจัยส าคัญเพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนและเป็นประโยชน์มากท่ีสุด เพ่ือน าผลการวิจัยมาวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ พร้อมทั้งวางแผลกลยทุธ์ทางการตลาดในภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ควรศึกษาการคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการต่อบริการของธนาคารท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผู ้
บริการสูงสุด และศึกษาปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือประเภทเดียวกนัระหว่างธนาคารอ่ืน ๆ เพ่ือหาผลลพัธ์ท่ีได้
เพ่ือหาขอ้แตกต่างและเป็นการประเมินกลยทุธ์ท่ีถูกน ามาใชน้ ามาปรับปรุงเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อจ านวนเงินคงคา้งช าระหน้ีเงินกูสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของลูกคา้ท่ีขอประนอมหน้ี

กบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ธนาคารมีขอ้มูลใชใ้นการบริหารจดัการ และลดความเส่ียงท่ีจะเกิด
การค้างช าระหน้ีได้อย่างเหมาะสม ทั้งในส่วนของกระบวนการด าเนินการ และแนวทางการแกไ้ขปัญหา รวมถึง
สามารถหามาตรการรองรับ และป้องกนัเพ่ือให้ธนาคารมีคุณภาพสินเช่ือของทั้งพอร์ตโฟลิโอท่ีดีไดม้ากข้ึน ผูว้ิจยัท  า
การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มลูกหน้ีท่ีเขา้มาขอประนอมหน้ีท่ีธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ  านวน 
200 ชุด ซ่ึงผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามกลบัมาเป็นจ านวน 180 ชุด ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา และสถิติ
เชิงอนุมานโดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ Independent T-
test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) การหาค่า
สหสัมพนัธ์โดยวิธีการของเพียร์สัน (Perason Correlation) และเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 

ผลการศึกษา พบว่า (1) อายุ จ  านวนสมาชิกในครอบครัว รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน รายได้สุทธิต่อ เดือน 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (DSCR) จ านวนเงินท่ีตอ้งผอ่นช าระในแต่ละงวด มูลค่าหลกัประกนัท่ีใชข้อ
สินเช่ือ และมูลเหตุท่ีเกิดจากตวัลูกหน้ีดา้นมีรายไดล้ดลง มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบัจ านวนหน้ีคงคา้งเงินกูสิ้นเช่ือ
เพ่ือท่ีอยู่อาศยั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยทั้ง 8 ปัจจยัสามารถอธิบายความผนัแปรของจ านวนหน้ีคง
คา้งเงินกูสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัได ้69.0% และ (2) อายุ จ  านวนสมาชิกในครอบครัว อตัราส่วนความสามารถในการ
ช าระหน้ี (DSCR) จ านวนเงินท่ีต้องผ่อนช าระในแต่ละงวด มูลเหตุท่ีเกิดจากตัวลูกหน้ีด้านการน าเงินไปใช้ผิด
วตัถุประสงค์ และตวัแปรดมัม่ีแสดงอิทธิพลของภูมิภาคของหลกัประกนัในกรุงเทพและปริมณฑล มีความสัมพนัธ์
เชิงเส้นตรงกบัสัดส่วนของจ านวนหน้ีคงคา้งต่อยอดหน้ีทั้งหมด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยทั้ง 6 ปัจจยั
สามารถอธิบายความผนัแปรของจ านวนหน้ีคงคา้งเงินกูสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัได ้64.7%    
ค าส าคญั: สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั, ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี, หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได,้ ประนอมหน้ี  
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ABSTRACT 
This paper studies factors affecting housing debt outstanding of customers who request a compromise 

settlement with Government Housing Bank. The purpose of this study is to provide the bank with information for 
debt administration and credit risk reduction which could potentially lead to preventive methods for bad debts and 
portfolio improvement overall.To conduct the research, the author analyzed 180 answered questionnaires using both 
descriptive and inferential statistical methods to find percentages, means, standard deviations, independent  
T-test, One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA, Pearson Correlation, and Multiple Regression Analysis. 

The findings show that (1 )  age, number of family members, average monthly expense, total income, debt 
service coverage ratio (DSCR), monthly installment, collateral value, and a factor resulting from borrower’s 
decreased income are linearly correlated to the amount of housing debt outstanding, statistically significant at 0 . 05 
level. These 8 factors can explain 69.0% of variation to the amount of debt outstanding. (2) age, number of family 
members, debt service coverage ratio (DSCR), monthly installment, a factor resulting from borrower’s misspending, 
and a dummy variable representing the regional influence of the collateral being in Bangkok metropolitan region are 
linearly correlated, statistically significant at 0.05 level, to the ratio of debt outstanding to total debt. These 6 factors 
can explain 64.7% of the amount of debt outstanding variation 
Keywords: Mortgage Loan, Debt Restructuring,Non-Performing Loan, Compromise 
 

1.บทน า 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จดัตั้งข้ึนเพ่ือให้บริการสินเช่ือดา้นท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงในปัจจุบนัสถาบนัการเงิน

ท่ีให้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัน้ีมีจ  านวนมากมาย เน่ืองจากท่ีอยูอ่าศยัเป็นปัจจยัส่ีท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
ของมนุษยเ์ป็นอย่างมาก ท าให้เป็นโอกาสของสถาบนัการเงินในการปล่อยสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัใหม่เพ่ิมมากข้ึน จึงเกิด
ภาพสถานการณ์การแข่งขนัในตลาดสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั (Mortgage loan) ท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึน ส่งผลให้มาตรฐานการ
ให้สินเช่ือผ่อนปรนลง นอกจากน้ียงัพบสัญญาณการเกร็งก าไรท่ีอยูอ่าศยัท่ีไม่ใช่ซ้ือเพ่ืออยูจ่ริง โดยหวงัผลตอบแทน
การลงทุน ขณะท่ีสถาบนัการเงินมีการแข่งขนักันอย่างรุนแรงข้ึน โดยหย่อนเกณฑ์มาตรฐานให้ต ่าลง และยอมรับ
ความเส่ียงจากการปล่อยสินเช่ือท่ีมากข้ึน นอกจากน้ี คุณภาพของสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัยงัมีคุณภาพท่ีดอ้ยลงต่อเน่ือง 

ส าหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์มีพนัธกิจ “ท าให้คนไทยมีบา้น” โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตาม 
พนัธกิจดา้นจ านวนสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัปล่อยใหม่ และจ านวนสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัปล่อยใหม่วงเงินไม่เกิน 2 ลา้นบาทต่อ
ราย ซ่ึงเป็นกลุ่มผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยถึงปานกลาง ท าให้มีโอกาสท่ีจะเกิดสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPL) จ านวนมาก อีกทั้งตอ้ง
มีการบริหารงานในดา้นสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ ท าให้ธนาคารฯ ตอ้งก าหนดกลยทุธ์ และมาตรการรองรับทั้งในดา้นการ
ปล่อยสินเช่ือใหม่ และการควบคุมคุณภาพสินเช่ือ ธนาคารจึงมีการบริหารจดัการตั้งแต่ตน้น ้ า ซ่ึงก็คือกระบวนการ
อนุมติัสินเช่ืออย่างรัดกุม เช่น ธนาคารมีการใช้ Credit Scoring Model (Application Scoring) เพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาอนุมติัสินเช่ือรายยอ่ยของธนาคาร ซ่ึงเป็นการบริหารความเส่ียงทางดา้นเครดิต (Credit Risk) ท่ีเกิดจากการท่ี
คู่สัญญา (Counterparty) ของธนาคารไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงในสัญญาท่ีไดต้กลงร่วมกนั ท าให้ไม่
สามารถช าระหน้ีเม่ือครบก าหนด โดยธนาคารไดต้ระหนกัถึงความสามารถในการช าระหน้ีของลูกคา้ในแต่ละรายให้
สอดคลอ้งกบัความสามารถของลูกคา้เอง มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
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อนุมติัสินเช่ือของธนาคาร จนถึงกระบวนการติดตามดูแลสินเช่ือหลงัการอนุมติัโดยสม ่าเสมออย่างรัดกุม ซ่ึงหาก
ลูกค้ามีแนวโน้มท่ีจะไม่สามารถช าระเงินคืนตามเง่ือนไขได้ ธนาคารจะมีมาตรการประนอมหน้ีหรือปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีตามความสามารถของลูกคา้ เพ่ือเป็นการลดภาระของลูกคา้ และลดความเส่ียงจากการผิดนดัช าระหน้ี
ของลูกคา้ โดยยงัคงตระหนกัถึงความส าคญัของลูกคา้ท่ีจะมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง 

ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาจะเห็นว่าปัญหาของการคา้งช าระหน้ีเงินให้สินเช่ือจนเกิดเป็นสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ 
นอกจากจะเกิดผลเสียแก่ลูกคา้ในแง่ของการถูกยดึทรัพยข์ายทอดตลาดแลว้ ธนาคารยงัตอ้งมีการเสียค่าใชจ่้ายในการ
บริหารจดัการหน้ีเสีย ซ่ึงท าให้มีตน้ทุนการด าเนินการท่ีเพ่ิมข้ึน รวมไปถึงการตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
ส่งผลต่อก าไรของธนาคาร และท าให้ธนาคารไม่บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดได ้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ีเงินกูสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั เพ่ือให้ธนาคารมีขอ้มูลใชใ้นการบริหารจดัการ และลด
ความเส่ียงไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงหามาตรการรองรับ และป้องกนัเพ่ือให้ธนาคารมีคุณภาพสินเช่ือท่ีดีไดม้ากข้ึน 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาสถานภาพทัว่ไปเก่ียวกบัลูกหน้ีท่ีคา้งช าระหน้ีเงินกูท่ี้เขา้มาขอประนอมหน้ีกบัธนาคาร 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดหน้ีคา้งช าระของลูกหน้ีท่ีขอประนอมหน้ี  
3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา และมาตรการรองรับ รวมถึงการบริหารจดัการกลุ่มลูกหน้ีท่ี

คา้งช าระหน้ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
3. กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 ภูมิภาคของหลกัประกนั 
3. คุณสมบัตขิองลูกหนี ้

 เพศ 
 อาย ุ
 ระดบัการศึกษา 
 สถานภาพสมรส 
 อาชีพ 
 จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

จ านวนเงินคงค้างช าระหนี้
เงินกู้สินเช่ือเพ่ือทีอ่ยู่อาศัย 
- จ านวนหน้ีคงคา้งเงินกู ้
- สัดส่วนของจ านวนหน้ี

คงคา้งต่อยอดหน้ีทั้งหมด 

1. ความสามารถในการช าระหนี ้
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 
 รายไดสุ้ทธิต่อเดือน 
 อตัราส่วนความสามารถใน

การช าระหน้ี (DSCR) 
 ระยะเวลาในการผอ่นช าระ 
 จ านวนเงินผอ่นช าระ 
 อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้
 ระยะเวลาในการคา้งช าระ 

 

2. หลกัประกนัทีใ่ช้ในการค า้ประกนั 
 มูลค่าหลกัประกนัท่ีใชใ้นการขอสินเช่ือ 
 ประเภทหลกัประกนั 

4. มูลเหตุของการค้างช าระหนี้ 
 มูลเหตุท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก 
 มูลเหตุท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน 
 มูลเหตุท่ีเกิดจากตวัลูกหน้ี 
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4.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
แนวคดิเกีย่วกบัหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ (Non-Performing Loan: NPL)  
สินเช่ือหมายถึง เงินท่ีสถาบนัการเงินให้กูย้ืมแก่บุคคลหรือนิติบุคคลโดยมีขอ้สัญญาผูกพนัท่ีผูข้อกูจ้ะตอ้ง

ช าระคืนดอกเบ้ียและเงินตน้ให้กบัผูใ้ห้กู ้ ซ่ึงโดยทัว่ไปการท่ีสถาบนัการเงินจะให้เงินกูย้ืมแก่ลูกหน้ีนั้น จะใชห้ลกัของ
นโยบาย 6 C’s [1] ในการพิจารณา ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. คุณสมบติัของตวัลูกคา้ผูข้อสินเช่ือ (Characteristic หรือ Credit Reputation) เป็นคุณลกัษณะหรือวินัยใน
การใชแ้ละการช าระสินเช่ือในอดีต ซ่ึงบอกถึงการรักษาสัญญาในการใชสิ้นเช่ือ ซ่ึงคุณลกัษณะในปัจจยัน้ีก็ไดม้าจาก
รายงานของเครดิตบูโร 

2. ความสามารถในการช าระหน้ีคืน (Capacity) คือ ความสามารถในการจ่ายช าระหน้ีคืน พิจารณาจาก
รายไดท่ี้เพียงพอในการช าระหน้ีของผูข้อสินเช่ือ หน้าท่ีการงาน อายุการท างาน ความสามารถของผูข้อสินเช่ือท่ีจะ
สามารถช าระหน้ีไดใ้นระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้

3. ทุนของกิจการ (Capital) คือ เงินทุนหรือสินทรัพยห์รือเงินฝากของผูข้อสินเช่ือ แมว้่าเงินทุนหรือ
สินทรัพยห์รือเงินฝากจะไม่ใช่แหล่งเงินท่ีสถาบนัการเงินคาดหวงัว่าจะไดรั้บการช าระจากแหล่งเงินเหล่าน้ีก็ดี แต่
แหล่งเงินทุนน้ีจะเป็นแหล่งเงินส ารองส าหรับการช าระหน้ีของผูกู้ใ้นกรณีเกิดปัญหากบัรายไดข้องผูกู้ข้ึ้น 

4. สภาพแวดล้อมทัว่ไป (Conditions) คือ ปัจจัยท่ีเป็นเง่ือนไขอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อรายได้ อาชีพ หรือ
เง่ือนไขในการกู ้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล การเมือง กฎหมาย ระบบภาษี ดินฟ้าอากาศ ปัญหาวตัถุดิบ 
ปัญหาแรงงาน การเปล่ียนแปลงเทคโนโลย ีเป็นตน้ 

5. หลกัประกนัหรือหลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้าประกนั (Collateral) คือ หลกัประกนัท่ีเป็นทรัพยสิ์น ซ่ึงผูกู้จ้ะน ามา
จ าน าหรือจ านองเพ่ือให้สถาบนัการเงินมีความมัน่ใจและลดความเส่ียง หากผูข้อสินเช่ือไม่ช าระหน้ีตามก าหนดก็
สามารถน ามาขายทอดตลาดไดต้ามท่ีกฎหมายก าหนด 

6. พิจารณาการควบคุมถึงการด าเนินงาน (Control) เป็นการพิจารณาถึงการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพของ
ผูกู้ ้ไม่ใช่ว่าผูกู้ทุ้กคนจะมีระบบการเงินและการบริหารงานภายในท่ีดี เช่น บริหารแบบครอบครัว ซ่ึงอาจจะท าไดดี้ใน
ธุรกิจหน่ึงแต่ธุรกิจหน่ึงอาจจะท าไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควรก็ได ้ซ่ึงอาจก่อให้เกิดปัญหาทางการเงินแก่ผูใ้ห้กูไ้ด ้

แนวคดิเกีย่วกบัมูลเหตุของการค้างช าระหนี ้
1. มูลเหตุท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้หากปัจจยัดงักล่าวเปล่ียนแปลงยอ่ม

ส่งผลกระทบต่อตวัลูกหน้ีได ้
2. มูลเหตุท่ีเกิดจากปัจจยัภายในซ่ึงส่วนใหญ่เป็นปัจจัยท่ีเกิดข้ึนภายในธนาคารท่ีเป็นผูป้ล่อยสินเช่ือเอง 

และสามารถควบคุมการเปล่ียนแปลงได ้
3. มูลเหตุท่ีเกิดจากตวัลูกหน้ี เช่น การท่ีลูกหน้ีน าเงินไปใชผ้ิดวตัถุประสงค์ของการกูย้ืม การยา้ยถ่ินท่ีอยู่ 

การเปล่ียนงาน การถูกเลิกจา้งงาน ลูกหน้ีถึงแก่กรรมหรือเจ็บป่วยเร้ือรัง ทุพพลภาพ สภาพครอบครัว หยา่ร้าง เป็นตน้ 
 
4.2 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
เกรียงไกร จิรกุลพรชยั [2] ศึกษาปัจจยัท่ีท  าให้เกิดหน้ีคา้งช าระของสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัในแต่ละระดบั LTV: 

กรณีศึกษา ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง พบว่า ทุกปัจจยั ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้การผอ่นช าระต่อ
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เดือน debt burden และจ านวนผูกู้มี้ผลต่อการเกิดหน้ีคา้งช าระ ส่วนปัจจยัดา้นรายไดจ้ะมีผลต่อการเกิดหน้ีคา้งช าระ
มากท่ีสุด จะพบในทุกระดบั LTV ซ่ึงสอดคลอ้งตามหลกัการวิเคราะห์ 6C’s Credit ในดา้น Capacity  

นันทวุธ สุทธิเนียม [3] ศึกษาพฤติกรรมการใชจ่้ายของพนักงานธนาคารท่ีกูย้ืมเงินสวสัดิการ กรณีศึกษา: 
พนกังานธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้มการถดถอยเชิงพหุ เพ่ือหา
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้จ่ายและหน้ีสินคงค้าง พบว่า รายได้และอายุมีอิทธิพลในทางบวก ส่วนเพศและอายุงานมี
อิทธิพลในทางลบ โดยรายไดเ้ป็นปัจจยัส าคญัท่ีก  าหนดหน้ีสินคงคา้ง อายงุานท่ีเพ่ิมข้ึนจะท าให้หน้ีสินคงคา้งลดลง 

ทบัทิม แกว้วนันา [4] ศึกษาแนวทางในการลดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ส านักงานเขตมหาสารคาม พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการแกไ้ขปัญหาการลดหน้ีคือ เทคโนโลยี ซ่ึง
เป็นเคร่ืองมือในการติดตาม ทวงถามหน้ี และการช าระหน้ี สาเหตุส าคญัท่ีท าให้เกิดหน้ี NPL คือ ลูกหน้ีท่ีมีภาระ
ค่าใชจ่้ายในครอบครัวสูง และน าเงินกูไ้ปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์การขยายระยะเวลาการช าระหน้ีเป็นทางออกของปัญหา
ท่ีลูกหน้ีเคยปฏิบติั  
 
5. การด าเนินการวจิัย 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีวิจัยในรูปแบบเชิงส ารวจ (Survey 
Research) ซ่ึ ง เก็บรวบรวมข้อ มูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มลูกหน้ี ท่ี เข้ามาขอประนอมหน้ีท่ีธนาคาร 
อาคารสงเคราะห์ โดยจะท าการเก็บตัวอย่างจ านวน 200 ราย ผูว้ิจัยท าการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) แบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) โดยส่งแบบสอบถามทางพนักงานรับส่งเอกสารไป
ตามภูมิภาคต่างๆ และเก็บแบบสอบถามจากทางลูกคา้ท่ีเขา้มาท่ีส านกังานใหญ่ ซ่ึงผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามกลบัมา
เป็นจ านวน 180 ชุด โดยแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมี 5 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลคุณสมบติัลูกหน้ี (Characteristic) จ านวน 6 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลความสามารถในการช าระหน้ีคืน (Capacity) จ านวน 5 ขอ้  
ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลหลกัประกนัท่ีใชใ้นการค ้าประกนั (Collateral) จ านวน 3 ขอ้ 
ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลด้านมูลเหตุของการค้างช าระหน้ี ได้แก่ มูลเหตุท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก 

จ านวน 4 ข้อ มูลเหตุท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน จ านวน 3 ข้อ และมูลเหตุท่ีเกิดจากตัวลูกหน้ี จ  านวน 9 ข้อ ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั ตามแนวทางของลิเกิร์ต (Likert, 1961)   

ส่วนท่ี 5 เป็นค าถามเก่ียวกบัจ านวนหน้ีคงคา้งสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัจ  านวน 2 ขอ้ 
ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปท าการตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) เพ่ือให้ไดแ้บบสอบถามท่ีสามารถตอบ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการวิจยั โดยท าการทดลองเก็บขอ้มูล (Try-Out) กบัลูกคา้กลุ่มอ่ืน จ านวน 30 ชุด และ
น าผลของข้อมูลเฉพาะท่ีมีการวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใช้สูตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach, 1974 อา้งถึงใน อภินันท ์จนัตะนี [5]) ไดค่้าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
(reliability coefficient) เท่ากบั 0.89 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และสถิติเชิงอนุมานใชส้ถิติ 
Independent T-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA)
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ค่าสหสัมพนัธ์โดยวิธีการของเพียร์สัน (Perason Correlation) และเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)โดยในงานวิจยัน้ีจะท าการคดัเลือกสมการถดถอยท่ีดีท่ีสุดจาก 4 วิธีการ ไดแ้ก่ 

1. วิธีการน าตวัแปรเขา้ทั้งหมด (Enter Regression) 
2. วิธีการขจดัตวัแปรแบบถอยหลงั (Backward Elimination) 
3. วิธีการสร้างสมการถดถอยแบบขั้นบนัได ้(Stepwise Regression) 
4. วิธีการเลือกแบบกา้วหนา้ (Forward Selection) 
โดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือกสมการถดถอยท่ีเหมาะสม ดงัน้ี 
1. ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2)  
2. ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจท่ีปรับแลว้ (Adjusted R2)  
3. ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณค่า (Standard Error of Estimate or Root Mean Square 

Error แทนดว้ย RMSE) 
 
6. ผลการวจิัย 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 53.33 และร้อยละ 46.67 ตามล าดบั) 
โดยมีอายเุฉล่ีย 39 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 48.33) และสมรส/อยูด่ว้ยกนั (ร้อยละ 67.22) โดย
มีอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 58.33) และมีสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 2 คนมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
19,226.41 บาท รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 11,341.92 บาท มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียต่อเดือน 7,884.49 บาท โดยมีอตัราส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ี (DSCR) เฉล่ีย 2.02 เท่า ระยะเวลาในการผ่อนช าระโดยเฉล่ีย 354.64 เดือน หรือ
ประมาณ 30 ปี  จ  านวนเงินท่ีตอ้งผ่อนช าระในแต่ละงวดเฉล่ีย 5 ,802.22 บาท โดยไดรั้บอตัราดอกเบ้ียเงินกูโ้ดยเฉล่ีย 
6.67% ต่อปี และระยะเวลาในการคา้งช าระหน้ีเงินกูโ้ดยเฉล่ีย 29.55 เดือน หรือประมาณ 2 ปี 6 เดือน 

มูลค่าหลกัประกนัของผูต้อบแบบสอบถามโดยเฉล่ีย 1 ,400,089 บาท โดยหลกัประกนัส่วนใหญ่เป็นท่ีอยู่
อาศยัแนวราบ เช่น บา้นและท่ีดิน ทาวน์เฮาส์ เป็นตน้ (ร้อยละ 96.67) และตั้งอยู่ในต่างจงัหวดัมากกว่ากรุงเทพและ
ปริมณฑล (ร้อยละ 88.67) 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อมูลเหตุของการคา้งช าระหน้ีในระดบัมากทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) มูลเหตุ
ท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก: ภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อการคา้งช าระหน้ีในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ นโยบายของรัฐบาล 
เช่น การควบคุมราคา ความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง เป็นต้น ค่านิยมและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง และภัย
ธรรมชาติหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด ตามล าดบั (2) มูลเหตุท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน: การเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ียมีผลต่อการคา้งช าระหน้ีในระดบัมาก รองลงมาคือ การประเมินราคาหลกัทรัพยท่ี์ไม่เหมาะสม ระบบ
การติดตามและควบคุมหน้ีของธนาคารไม่มีประสิทธิภาพ ตามล าดบั (3) มูลเหตุท่ีเกิดจากตวัลูกหน้ี:การมีรายไดล้ดลง
มีผลต่อการคา้งช าระหน้ีในระดบัมาก รองลงมาคือ การเปล่ียนงาน การถูกเลิกจา้ง การมีหน้ีสินภายนอกมาก การ
เจ็บป่วย ธุรกิจไม่ประสบผลส าเร็จ มีการน าเงินไปใชผ้ิดวตัถุประสงค์ การยา้ยท่ีอยู่ และมีปัญหาทางดา้นครอบครัว 
และประสบอุบติัเหตุ ตามล าดบั 

ขอ้มูลดา้นจ านวนหน้ีคงคา้งเงินกู ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม 180 ราย มียอดเงินกูโ้ดยเฉล่ีย 989,867.78 บาท 
จ านวนหน้ีคงคา้งเงินกูโ้ดยเฉล่ีย 779,101 บาท โดยคิดเป็นสัดส่วนของจ านวนหน้ีคงคา้งต่อยอดหน้ีทั้งหมด 80.36% 
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ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมตฐิานที ่1 คุณสมบติัลูกหน้ีมีผลต่อจ านวนเงินคงคา้งช าระหน้ีเงินกูสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของลูกหน้ีท่ีขอ

ประนอมหน้ีกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
จ านวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพนัธ์กบัจ านวนหน้ีคงคา้งเงินกู ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

โดยครอบครัวท่ีมีจ  านวนสมาชิกมากจะมีจ านวนหน้ีคงคา้งเงินกูน้อ้ย และอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ จ านวนสมาชิก
ในครอบครัวมีความสัมพนัธ์กบัสัดส่วนของจ านวนหน้ีคงคา้งต่อยอดหน้ีทั้งหมด อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยลูกหน้ีท่ีมีอายุมาก และจ านวนสมาชิกในครอบครัวมาก จะมีสัดส่วนของจ านวนหน้ีคงค้างต่อยอดหน้ี
ทั้งหมดน้อย ลูกหน้ีท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีมีสัดส่วนของจ านวนหน้ีคงคา้งต่อยอดหน้ีทั้งหมดมากกว่า
กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี และลูกหน้ีท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีสัดส่วนของจ านวน
หน้ีคงคา้งต่อยอดหน้ีทั้งหมดมากกว่ากลุ่มท่ีมีอาชีพอิสระ 

สมมติฐานที่ 2 ความสามารถในการช าระหน้ีคืนมีผลต่อจ านวนเงินคงคา้งช าระหน้ีเงินกูสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยู่
อาศยัของลูกหน้ีท่ีขอประนอมหน้ีกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

รายไดสุ้ทธิต่อเดือน และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกับ
จ านวนหน้ีคงคา้งเงินกู ้ส่วนรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวนเงินงวด และรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนักบัจ านวนหน้ีคงคา้งเงินกู ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน รายไดสุ้ทธิต่อเดือน อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี จ  านวน
เงินงวดมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัสัดส่วนของจ านวนหน้ีคงคา้งต่อยอดหน้ีทั้งหมด ส่วนระยะเวลาในการ
ผอ่นช าระมีความสัมพนัธ์กบัสัดส่วนของจ านวนหน้ีคงคา้งต่อยอดหน้ีทั้งหมด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมตฐิานที ่3 หลกัประกนัท่ีใชใ้นการค ้ าประกนัมีผลต่อจ านวนเงินคงคา้งช าระหน้ีเงินกูสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั
ของลูกหน้ีท่ีขอประนอมหน้ีกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

มูลค่าหลกัประกนัท่ีใชข้อสินเช่ือมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัจ านวนหน้ีคงคา้งเงินกู ้อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และภูมิภาคของหลกัประกนัมีความสัมพนัธ์ต่อสัดส่วนของจ านวนหน้ีคงคา้งต่อยอดหน้ีทั้งหมด 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยลูกหน้ีท่ีมีหลกัประกนัอยู่ต่างจงัหวดัมีสัดส่วนของจ านวนหน้ีคงคา้งต่อยอด
หน้ีทั้งหมดมากกว่ากลุ่มท่ีมีหลกัประกนัอยูใ่นกรุงเทพและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 4 มูลเหตุของการคา้งช าระหน้ีมีผลต่อจ านวนเงินคงคา้งช าระหน้ีเงินกูสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของ
ลูกหน้ีท่ีขอประนอมหน้ีกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

มูลเหตุของการคา้งช าระหน้ีท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกดา้นภยัธรรมชาติหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิดมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัสัดส่วนของจ านวนหน้ีคงคา้งต่อยอดหน้ีทั้งหมด และมูลเหตุของการคา้งช าระหน้ี
ท่ีเกิดจากตวัลูกหน้ีดา้นการน าเงินไปใชผ้ิดวตัถุประสงคมี์ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัสัดส่วนของจ านวนหน้ีคง
คา้งต่อยอดหน้ีทั้งหมดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 5 คุณสมบติัลูกหน้ี ความสามารถในการช าระหน้ีคืน หลกัประกนัท่ีใช้ในการค ้ าประกนั และ
มูลเหตุของการคา้งช าระหน้ี มีความสัมพนัธ์กบัจ านวนเงินคงคา้งช าระหน้ีเงินกูสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของลูกหน้ีท่ีขอ
ประนอมหน้ี 
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อาย ุจ  านวนสมาชิกในครอบครัว รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน รายไดสุ้ทธิต่อเดือน อตัราส่วนความสามารถในการช าระ
หน้ี (DSCR) จ านวนเงินท่ีตอ้งผ่อนช าระในแต่ละงวด มูลค่าหลกัประกนั และมูลเหตุท่ีเกิดจากตัวลูกหน้ีดา้นมีรายได้ลดลง 
มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบัจ านวนหน้ีคงคา้งเงินกูสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยทั้ง 8 
ปัจจยัสามารถอธิบายความผนัแปรของจ านวนหน้ีคงคา้งเงินกูสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัได ้69.0% โดยมีสมการดงัน้ี 

Y1 = 763,970.309 – 10,881.764X1 – 78,728.810X2 + 31.963X4 – 17.930X5 – 122,209.374X6 + 87.363X8 + 
0.194X11 + 72,660.971X25 

เม่ือ  Y1 แทน จ านวนหน้ีคงคา้งเงินกู ้
 X1 แทน อาย ุ
 X2 แทน จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
 X4 แทน รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 
 X5 แทน รายไดสุ้ทธิต่อเดือน 
 X6 แทน อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (DSCR) 
 X8 แทน จ านวนเงินท่ีตอ้งผอ่นช าระในแต่ละงวด 
 X11 แทน มูลค่าหลกัประกนัท่ีใชข้อสินเช่ือ 
 X25 แทน มูลเหตุท่ีเกิดจากตวัลูกหน้ีดา้นมีรายไดล้ดลง 
อาย ุจ  านวนสมาชิกในครอบครัว อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (DSCR) จ านวนเงินท่ีตอ้งผอ่นช าระ

ในแต่ละงวด มูลเหตุท่ีเกิดจากตวัลูกหน้ีดา้นการน าเงินไปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์และตวัแปรดมัม่ีแสดงอิทธิพลของภูมิภาค
ของหลักประกนัในกรุงเทพและปริมณฑล มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกับสัดส่วนของจ านวนหน้ีคงคา้งต่อยอดหน้ี
ทั้งหมด อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยทั้ง 6 ปัจจยัสามารถอธิบายความผนัแปรของจ านวนหน้ีคงคา้งเงินกู ้
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัได ้64.7% โดยมีสมการดงัน้ี 

Y2 = 1.274 – 0.006X1 – 0.045X2 – 0.008X6 – 0.000001X8 + 0.037X19 – 0.218D61 
เม่ือ  Y2 แทน สัดส่วนของจ านวนหน้ีคงคา้งต่อยอดหน้ีทั้งหมด 
 X1 แทน อาย ุ
 X2 แทน จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
 X6 แทน อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (DSCR) 
 X8 แทน จ านวนเงินท่ีตอ้งผอ่นช าระในแต่ละงวด 
 X19 แทน มูลเหตุท่ีเกิดจากตวัลูกหน้ีดา้นการน าเงินไปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์
 D61 แทน ตวัแปรดมัม่ีแสดงอิทธิพลของภูมิภาคของหลกัประกนัในกรุงเทพและปริมณฑล 
 

7. การอภปิรายผล 
อายุมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับจ านวนหน้ีคงค้างเงินกูสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั และสัดส่วนของ

จ านวนหน้ีคงคา้งต่อยอดหน้ีทั้งหมด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนนัทวุธ สุทธิเนียม [3] ท่ีไดว้ิจยัเร่ือง พฤติกรรมการใชจ่้าย
ของพนักงานธนาคารท่ีกูย้ืมเงินสวสัดิการ ผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรในแบบจ าลองดา้นปัจจยัท่ีก  าหนดหน้ีสินคงคา้ง 
ไดแ้ก่ ตวัแปรดา้นรายได ้ตวัแปรดา้นอาย ุและตวัแปรดา้นอายงุาน โดยเม่ืออายงุานหรืออายเุพ่ิมข้ึน หน้ีสินคงคา้งจะลดลง
เร่ือยๆ โดยเฉพาะสินเช่ือเคหะ อีกทั้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรณฏัฐกานต ์นุชพุ่ม [6] ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
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พฤติกรรมการช าระหน้ีบตัรเครดิต ธนาคารพาณิชยไ์ทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า อายุมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการช าระหน้ีบตัรเครดิตเต็มจ านวนในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ผูต้อบแบบสอบถามยิ่งมีอายุมากข้ึน ยิ่งไม่มี
ปัญหาเร่ืองพฤติกรรมการใชจ่้ายบตัรเครดิต มีรายไดสู้ง โดยอายท่ีุเพ่ิมสูงข้ึนท าให้สามารถช าระหน้ีบตัรเครดิตไดม้ากข้ึน  

จ านวนเงินท่ีตอ้งผอ่นช าระในแต่ละงวดมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัจ านวนหน้ีคงคา้งเงินกูสิ้นเช่ือ
เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเกรียงไกร จิรกุลพรชยั [2] ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีท  าให้เกิดหน้ีคา้งช าระของ
สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัในแต่ละระดบั LTV: กรณีศึกษา ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นค่างวดใน
การผอ่นช าระจะแปรผนัตามจ านวนวนัท่ีคา้งช าระในแต่ละระดบั LTV อธิบายไดว้่า เม่ือค่างวดมีค่าสูงข้ึนโอกาสท่ีจะ
เกิดหน้ีคา้งช าระมีสูงมาก ในทางกลบักนัถา้ค่างวดมีค่าน้อยลง โอกาสท่ีจะเป็นหน้ีคา้งช าระก็มีค่าน้อยลง และเม่ือ
จ านวนเงินท่ีตอ้งผอ่นช าระมากข้ึน จะท าให้สัดส่วนของจ านวนหน้ีคงคา้งต่อยอดหน้ีทั้งหมดลดลง เน่ืองจากมีการจ่าย
เงินงวดท่ีมาก ซ่ึงเป็นไปตามการทดสอบสมมติฐาน จ านวนเงินท่ีตอ้งผอ่นช าระในแต่ละงวดมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้มกบัสัดส่วนของจ านวนหน้ีคงคา้งต่อยอดหน้ีทั้งหมด 

มูลเหตุท่ีเกิดจากตัวลูกหน้ีด้านการน าเงินไปใช้ผิดวตัถุประสงค์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
สัดส่วนของจ านวนหน้ีคงคา้งต่อยอดหน้ีทั้งหมด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทบัทิม แกว้วนันา [4] ท่ีไดศึ้กษา แนวทางการลด
หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ส านักงานเขตมหาสารคาม พบว่า สาเหตุส าคญัท่ีท าให้
เกิดหน้ี NPL คือ ลูกหน้ีท่ีมีภาระค่าใชจ่้ายในครอบครัวสูง และน าเงินกูไ้ปใชผ้ิดวตัถุประสงค์ อีกทั้งสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของศรีวาลยั นิราช [7] ไดท้  าศึกษาปัจจยัของการคา้งช าระหน้ีเงินกูข้องลูกคา้ธนาคารรัฐ ในจงัหวดัล าพูน 
พบว่า เม่ือรายไดห้ลกัและรายไดร้องลดลง จึงน าเงินกูไ้ปใชผ้ิดวตัถุประสงค์ ส่งผลให้ไม่สามารถช าระหน้ีได้ตาม
ก าหนดเวลา ตอ้งแกปั้ญหาโดยการกูเ้งินทั้งในและนอกระบบ เพ่ือใชห้มุนเวียนในครอบครัว ท าให้เกิดภาระผอ่นช าระ
หน้ีหลายทาง จนเกิดปัญหาการช าระหน้ีกบัทางธนาคาร เน่ืองจากน าเงินท่ีจะช าระหน้ีธนาคารไปช าระหน้ีอ่ืนๆ ก่อน 

รายไดสุ้ทธิต่อเดือนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัจ านวนหน้ีคงคา้งเงินกูสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั และ
จ านวนเงินท่ีตอ้งผ่อนช าระในแต่ละงวดมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกบัจ านวนหน้ีคงคา้งเงินกูสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยู่
อาศยั สอดคลอ้งกบัเสถียรภาพระบบการเงินไทยจากหลกัเกณฑ์การก ากับดูแลสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัและสินเช่ืออ่ืนท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารแห่งประเทศไทย (Macroprudential, [8]) ท่ีแสดงให้เห็นว่าความเส่ียงใน
ภาคอสังหาริมทรัพยต์อ้งติดตามจากความสามารถในการช าระหน้ีของผูกู้ ้ เน่ืองจากอตัราส่วน LTI (อตัราส่วนสินเช่ือ
เพ่ือท่ีอยูอ่าศยัต่อรายไดผู้กู้:้ Loan to Income) มีแนวโนม้สูงข้ึน และหน้ีท่ีมี LTI สูงมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึน แสดงดงัรูปท่ี 1 

 

 
 

รูปท่ี 1 แสดงอตัราส่วนสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัต่อรายไดผู้กู้ ้(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) 
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จากภาพจะเห็นว่าอตัราส่วนสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัต่อรายไดผู้กู้ ้(LTI) มีแนวโน้มท่ีสูงข้ึน นั่นคือผูกู้มี้ภาระ
หน้ีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึง LTI ค านวณจากหน้ีบา้นต่อรายไดท้ั้งปีของผูกู้ ้การท่ี LTI เพ่ิมสูงข้ึน แสดงว่า หน้ีบา้นหรือจ านวน
เงินงวดเพ่ิมมากข้ึน หรือรายไดข้องผูกู้ล้ดลง จึงส่งผลให้เกิดการคา้งช าระหน้ีเพ่ิมมากข้ึน    

 

8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย 
1. จากผลการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์กบัจ านวนเงินคงคา้งช าระหน้ีเงินกูสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของลูกหน้ี

ท่ีขอประนอมหน้ี ธนาคารอาจท าการยนืยนัผลการทดสอบขา้งตน้ โดยการวิเคราะห์ผลจากขอ้มูลจริงของธนาคาร เพ่ือ
น าปัจจยัเหล่าน้ีเขา้ไปเป็นปัจจยัหน่ึงในการพฒันา A-Score Model (Application Scoring Model) และ B-Score Model 
(Behavior Scoring Model) ของธนาคารในปัจจุบนั โดย A-Score Model: ธนาคารควรน าปัจจยัท่ีเป็นข้อมูลจากตวั
ลูกหน้ี ไดแ้ก่ อาย ุจ  านวนสมาชิกในครอบครัว รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน รายไดสุ้ทธิต่อเดือน และอตัราส่วนความสามารถ
ในการช าระหน้ี (DSCR) เขา้ไปร่วมในการพฒันาตวัแบบ เพ่ือใชใ้นการคดัเลือกลูกคา้ก่อนท่ีจะอนุมติัสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่
อาศยั โดย A-Score Model ท่ีดีจะสามารถแยกแยะลูกหน้ีดี-เสียออกจากกนัไดค่้อนขา้งดี ธนาคารจึงสามารถใช ้Model 
น้ี ร่วมกบัเคร่ืองมือการบริหารความเส่ียงอ่ืนๆ เพ่ือจดัการความเส่ียงไดก่้อนท่ีจะเกิดเหตุการณ์ผิดนัดช าระหน้ี ซ่ึง
ลูกหน้ีท่ีไม่ผ่านเกณฑข์อง A-Score Model ธนาคารอาจมีมาตรการรองรับความเส่ียงน้ีได ้เช่น กรณีลูกคา้ท่ีเขา้มายืน่
ขอสินเช่ือกบัธนาคารมีรายไดสุ้ทธินอ้ย ธนาคารอาจขอให้ผูกู้ห้ลกัหาผูกู้ร่้วมเพ่ิมเพ่ือเป็นการลดภาระหน้ีของผูกู้ห้ลกั 
เป็นตน้และ B-Score Model: ธนาคารควรน าปัจจยัท่ีเป็นขอ้มูลจากตวัลูกหน้ี ไดแ้ก่ อายุ จ  านวนสมาชิกในครอบครัว 
รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน รายไดสุ้ทธิต่อเดือน และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (DSCR) และปัจจยัท่ีเกิดจาก
การขอสินเช่ือกบัธนาคาร ไดแ้ก่ จ  านวนเงินท่ีตอ้งผอ่นช าระในแต่ละงวด และมูลค่าหลกัประกนัท่ีใชข้อสินเช่ือ เขา้ไป
ร่วมในการพฒันาตวัแบบ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริการ จดัเก็บ และติดตามหน้ี เน่ืองจาก B-Score Model จะแสดง
ถึงความน่าจะเป็นท่ีบญัชีสินเช่ือจะผดินดัช าระหน้ีในระยะเวลาขา้งหนา้ ท าให้ธนาคารสามารถด าเนินการป้องกันได้
ล่วงหนา้ (Early Warning) ก่อนท่ีบญัชีสินเช่ือจะเขา้สู่สินทรัพยจ์ดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษหรือสินทรัพยจ์ดัชั้นควรระวงั
เป็นพิเศษ หรือเขา้สู่กระบวนการติดตามทวงถามหน้ี 

นอกจากน้ี การน าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัจ านวนเงินคงคา้งช าระหน้ีเงินกู ้เขา้ไปเป็นปัจจยัหน่ึงในการ
พฒันา B-Score Model จะท าให้ตวัแบบมีประสิทธิภาพเป็นไปตามพฤติกรรมการช าระเงินของลูกหน้ี ในแง่ของ Bad 
Bank ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ B-Score Model ยงัมีประโยชน์ในการป้องกันการปิดบญัชีสินเช่ือกบัธนาคารก่อนครบ
ก าหนดเวลา (Foreclosure) อนัจะท าให้ธนาคารสูญเสียรายไดท่ี้ควรจะไดจ้ากลูกหน้ีท่ีมีพฤติกรรมการช าระหน้ีดี ซ่ึง
การปิดบญัชีก่อนครบก าหนดอาจเป็นผลมาจาก จ านวนเงินท่ีผ่อนช าระไม่เหมาะสมกับความเส่ียงดา้นเครดิตของ
ลูกหน้ี เช่น ลูกหน้ีท่ีมีความเส่ียงต ่ามากๆ แต่ตอ้งมีการจ่ายเงินงวดท่ีมากเกิน ธนาคารอาจพิจารณาบญัชีสินเช่ือท่ีได้
คะแนน B-Score ต ่าๆ นัน่หมายถึง บญัชีสินเช่ือนั้นมีความน่าจะเป็นในการผดินดัช าระหน้ีต ่า เพ่ือน ามาพิจารณาปรับ
จ านวนเงินงวดใหม่ (Re-pricing) ทั้งน้ี การปรับจ านวนเงินงวด (Re-pricing) หมายถึง การปรับอตัราดอกเบ้ีย, การ
ขยายระยะเวลาเงินกู ้ซ่ึงอาจพิจารณาเลือกอย่างใดอย่างหน่ึง หรือทั้ง 2 อย่างก็ได ้โดยข้ึนอยู่กบัการวิเคราะห์ขอ้มูล
ภายในธนาคารเพ่ือวางแผนปรับจ านวนเงินงวดอยา่งเหมาะสม 

2. จากผลการหาความสัมพนัธ์ พบว่า มูลค่าหลกัประกนัท่ีใชข้อสินเช่ือ และมูลเหตุท่ีเกิดจากตวัลูกหน้ีดา้น
การน าเงินไปใชผ้ดิวตัถุประสงคมี์ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัจ านวนเงินคงคา้งช าระหน้ีเงินกูสิ้นเช่ือธนาคาร
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ควรพิจารณาความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีร่วมกบัการลด LTV (เงินให้สินเช่ือต่อมูลค่าหลกัประกนั) กบั
ลูกหน้ีท่ีมีศกัยภาพในการช าระหน้ีท่ีน้อยกว่า เน่ืองจากมูลค่าหลกัประกนัท่ีใชข้อสินเช่ือท่ีสูงส่งผลให้ลูกหน้ีไดย้อด
เงินกูสิ้นเช่ือท่ีสูง หรือท่ีเรียกว่า สินเช่ือเงินทอน ท าให้ลูกหน้ีอาจมีการน าเงินไปใชผ้ิดวตัถุประสงค์จนไม่สามารถ
ช าระหน้ีคืนธนาคารไดท้นัตามก าหนด 

3. ปัจจยัดา้นรายไดสุ้ทธิต่อเดือน และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (DSCR) มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกนัขา้มกบัจ านวนหน้ีคงคา้งเงินกูสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีค่อนขา้งมีผลต่อการเกิดการค้าง
ช าระหน้ีโดยตรงธนาคารควรท าการวิเคราะห์ปัจจยัน้ีกบัขอ้มูลจริงของธนาคารว่ากลุ่มรายไดใ้นช่วงใดท่ีมีจ  านวนหน้ี
คา้งช าระมาก เพ่ือสามารถป้องกนัการเกิดหน้ีเสียไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม เช่น การน ารายไดม้าพิจารณาก่อนให้สินเช่ือ
กบัลูกคา้ โดยก าหนดว่าตอ้งมีผูกู้ร่้วมให้มีรายไดเ้กินเกณฑ์ท่ีธนาคารก าหนด หรือธนาคารตอ้งพิจารณาลดวงเงินกู ้ให้
เหมาะสมกบัรายไดข้องผูกู้ ้ แต่หากเป็นลูกหน้ีกบัธนาคารแลว้มีรายไดล้ดลง ก็อาจตอ้งมีผูกู้ร่้วมมาท าสัญญาประนอม
หน้ีกับธนาคารเพ่ือลดภาระหน้ีของผูกู้ ้หลักส าหรับปัจจัยด้านอัตราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (DSCR) 
ธนาคารควรใชปั้จจยัน้ีเป็นปัจจยัหน่ึงในการพิจารณาวงเงินกู ้โดยวิเคราะห์ว่า DSCR ในระดบัใดข้ึนไป จะท าให้มี
โอกาสเกิดหน้ีคา้งช าระนอ้ย ทั้งน้ีหากธนาคารใชพิ้จารณาก่อนรับเป็นลูกคา้ธนาคารตอ้งเผือ่ภาระหน้ีสินท่ียงัไม่รวม
จ านวนเงินงวดเขา้ไปดว้ย เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เน่ืองจากจ านวนเงินงวดเป็นปัจจยัหน่ึง ท่ีส่งผลต่อ
การเกิดการคา้งช าระหน้ีเงินกู ้

นอกจากน้ี หากลูกหน้ีท่ีเขา้มาประนอมหน้ีกบัธนาคาร แต่มีรายได ้และอตัราส่วนความสามารถในการช าระ
หน้ี (DSCR) ท่ีน้อยมากจนไม่พอท่ีจะช าระหน้ีคืนธนาคารได ้ ธนาคารอาจมีมาตรการให้ลูกหน้ีสามารถขายทรัพย์
ช าระหน้ีได ้โดยตอ้งทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของลูกหน้ีท่ีปลอดภาระหน้ี ซ่ึงจะท าให้ลูกหน้ีไม่ติดสถานะทางกฎหมาย 
และธนาคารไม่ตอ้งกนัเงินส ารองมากข้ึนจากการมีสินทรัพยท่ี์ดอ้ยคุณภาพ (NPL) รวมทั้งท  าให้คุณภาพพอร์ตสินเช่ือ
ของธนาคารดีข้ึน โดยธนาคารจะน าทรัพยท่ี์ได้มาจากการช าระหน้ีไปเป็นทรัพยสิ์นรอการขาย (Non Performing 
Asset: NPA) ต่อไป 

4. จากการหาความสัมพนัธ์ของความสามารถในการช าระหน้ีคืนมีผลต่อสัดส่วนของจ านวนหน้ีคงคา้งต่อ
ยอดหน้ีทั้งหมด พบว่า ระยะเวลาในการผอ่นช าระมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัสัดส่วนของจ านวนหน้ีคงคา้ง
ต่อยอดหน้ีทั้งหมด และจ านวนเงินงวดมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัสัดส่วนของจ านวนหน้ีคงคา้งต่อยอด
หน้ีทั้งหมดแสดงว่า กลุ่มลูกคา้ท่ีมีระยะเวลาการผอ่นช าระนอ้ย และมีจ านวนเงินงวดมาก จะมีสัดส่วนของจ านวนหน้ี
คงค้างต่อยอดหน้ีทั้งหมดน้อย ซ่ึงธนาคารสามารถใช้มาตรการประนอมหน้ีเพ่ือป้องกันไม่ให้เป็นสินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพ (NPL) กบัลูกคา้กลุ่มน้ีได ้โดยการขยายระยะเวลาการช าระหน้ีเพ่ือให้ลูกคา้กลบัมามีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะ
ช าระหน้ีคืนให้ธนาคารได ้หรือในกรณีท่ีลูกคา้มียอดหน้ีคงคา้งจ านวนนอ้ย ให้ท  าการปิดบญัชีเงินกู ้โดยลดยอดหน้ีท่ี
ตอ้งช าระปิดบญัชี ทั้งน้ีตอ้งไม่นอ้ยกว่าเงินตน้คงเหลือ 
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะกลุ่มท่ีมีหน้ีคงคา้งเงินกูท่ี้มาติดต่อประนอมหน้ีกบัธนาคารเท่านั้น ใน

การศึกษาคร้ังต่อไปอาจศึกษาจากขอ้มูลของธนาคารในกลุ่มลูกหน้ีท่ีมีหน้ีคงคา้งเงินกูท่ี้ไม่เขา้มาติดต่อประนอมหน้ี
กบัธนาคาร เพ่ือหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตอ้งการอยากมีบา้นของกลุ่มท่ีมีปัญหาในการผอ่นช าระ เน่ืองจากกลุ่มลูกหน้ี
ท่ีเขา้มาประนอมหน้ีกบัธนาคาร แสดงว่ายงัมีความตอ้งการท่ีจะรักษาบา้นไว ้
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2. การวิจัยคร้ังน้ียงัไม่ได้ศึกษาถึงตัวแปรท่ีเป็นปัจจัยมหภาค (Macro Factor) ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีคาดว่ามี
ความสัมพนัธ์ต่อการเกิดการคา้งช าระหน้ีเงินกู ้ เช่น ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) หน้ีครัวเรือน อตัราการ
ว่างงาน เป็นตน้ 

3. ในงานวิจัยน้ีศึกษาเฉพาะสาเหตุของการเกิดหน้ีของกลุ่มลูกหน้ีท่ีเข้ามาประนอมหน้ีกับธนาคาร แต่
ไม่ไดศึ้กษาหามาตรการท่ีเหมาะสมในการประนอมหน้ีกบัลูกหน้ีแต่ละราย ซ่ึงมีความส าคญัมากท่ีจะท าให้เกิดการ
ประนอมหน้ีส าเร็จ เป็นผลดีต่อตวัลูกหน้ีท่ีท  าให้ไดมี้บา้นอยู่ และธนาคารสามารถลดสินทรัพยท่ี์ดอ้ยคุณภาพ (NPL) 
ท่ีส่งผลไปถึงการกนัเงินส ารอง และความแข็งแกร่งของธนาคารท่ีวดัจากเงินกองทุนและสินทรัพยเ์ส่ียงของธนาคาร 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นผูใ้ชบ้ริการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 200 คน ท่ีมาใชบ้ริการของธนาคารจ านวน 59 สาขา
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย
(Mean)  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
regression analysis) 

ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด มีอาชีพ
ขา้ราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รายไดต่้อเดือนระหว่าง 20,000-30,000 บาท ผูว้ิจยัพบว่าคุณภาพการให้บริการ
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจมากท่ีสุด โดยปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อ
ความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ ความเป็นรูปธรรม
ของการบริการ ความไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือ และความใส่ใจลูกคา้ และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ลูกคา้ให้
ความส าคญักบัพนกังานผูใ้ห้บริการ เช่น (1)การเอาใจใส่และเต็มใจให้บริการ (2)การให้ค าแนะน าและตอบขอ้สงสัย
(3)การให้บริการดว้ยความรวดเร็ว  เป็นตน้ ซ่ึงผลการศึกษาจะเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงและพฒันาการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้ธนาคารสามารถขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการแข่งขนัในปัจจุบนั สร้างความย ัง่ยนืแก่ธนาคาร 
ค าส าคญั:  คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจ ความจงรักภกัดี 
 

ABSTRACT 
The present study aims to examine the effects of service quality on the loyalty of customers of Government 

Housing Bank located in Bangkok and its Metropolitan areas. The samples were 200 customers of Government 
Housing Bank visiting 59 branches. The researcher used both a questionnaire and in-depth interviews to answer her 
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research questions. The researcher used descriptive statistics which includes frequency, percentage, mean, standard 
deviation to describe the data, and multiple regression analysis to explore the relationships among the variables.  

The findings revealed that most respondents were female between the age of 31 and 40 years old. The 
participants mostly worked in government and state enterprise sections. The majority of them reported that their 
salaries were between 20,000-30,000 baht. The results showed that the customers’ overall satisfaction to the quality 
of services of Government Housing Bank was in the very high level.  

When considering the of the service quality effect on the loyalty of customers of Government Housing 
Bank located in Bangkok and its Metropolitan areas for instance (1)Dedicated and willing serve (2)Provides 
explanations and answer questions at the point (3)Provides fast and convenient. The researcher hopes that the results 
of this study can be used as a guidance to help the bank enhance and update its quality of services to better serve its 
customers, which can result in the higher credibility and sustainable of the institution. 
Keywords:  Service Quality, Satisfaction, Loyalty    
 

1. บทน า 
ในยุคปัจจุบนัน้ีตลาดสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัมีแข่งขนักนัสูงมากข้ึน ธนาคารหลายแห่งต่างพากนัปรับเปล่ียน

นโยบายในการให้บริการแก่ลูกคา้ โดยมุ่งเน้นไปท่ีการแข่งขนัในเร่ืองการให้บริการและอตัราดอกเบ้ียเป็นหลกั เพ่ือ
สร้างความพึงพอใจและความประทบัใจให้แก่ผูท่ี้เขา้ใชบ้ริการ ซ่ึงจะส่งผลให้ลูกคา้เลือกใชบ้ริการของธนาคาร ดงันั้น
ธนาคารจึงตอ้งพยายามพฒันากลยทุธ์เพ่ือให้สามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กลยทุธ์หน่ึงท่ีธนาคารต่างๆใชใ้น
การสร้างและรักษาความเจริญกา้วหน้าในการด าเนินงานของตนเอง คือ กลยุทธ์ในการสร้างให้ลูกคา้เกิดความพึง
พอใจในตวัสินคา้และบริการของธนาคาร ปัจจุบนัธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินของรัฐไดใ้ชค้วามพยายามสร้าง
ให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและเกิดความประทบัใจในการบริการของธนาคาร โดยมุ่งเนน้การดูแลลูกคา้เป็นส่ิงส าคญั 
เพราะในปัจจุบนัลูกคา้มีทางเลือกมากมายท่ีจะเลือกใชบ้ริการ ซ่ึงส่งผลโดยตรงกบัทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ การ
เน้นด้านคุณภาพการบริการเป็นปัจจยัหลักนั้ น เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเป็นการรักษาฐานลูกคา้
ปัจจุบนั อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมลูกค้าใหม่ และรักษาหรือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดของธนาคารไว ้ การสร้างความ
จงรักภกัดีในปัจจุบนัท่ีลูกคา้หรือผูม้าใชบ้ริการมีความตอ้งการท่ีหลากหลายมากข้ึน ท่ามกลางการแข่งขนัในธุรกิจท่ี
สูงมาก ยอ่มท าไดไ้ม่ง่ายนกัแต่ก็ไม่ยาก จนไม่สามารถท าได ้(เด่นนภา มุ่งสูงเนิน, 2557)  

 
ภาพท่ี 1 แสดงการรับเร่ืองร้องเรียน/ขอความเป็นธรรม ปี 2559-2561 



 การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1713 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

จากภาพท่ี 1 แสดงถึงจ านวนการรับเร่ืองร้องเรียน/ขอความเป็นธรรม ผ่านศูนยบ์ริการลูกคา้สัมพนัธ์ของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Call Center) โทรศพัท ์0-2645-9000 และเว็บไซต ์www.ghbank.com จ าแนกตามประเภท
เร่ือง ไดแ้ก่ การร้องเรียน การขอให้ด าเนินการ และเสนอแนะ ซ่ึงเห็นไดว้่าในปี 2559 ถึงปี 2561 จ  านวนลูกคา้ร้องเรียน
มีปริมาณมากข้ึน ขอ้มูลขา้งตน้ ผูว้ิจยัพบว่า ปัญหาหลกัท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ลว้นมาจากปัญหาดา้นคุณภาพการบริการ 
เม่ือมีลูกคา้ในแต่ละวนัท่ีเขา้มาใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก ความตอ้งการท่ีมีความหลากหลายของผูใ้ชบ้ริการก็มีมาก
ตามเช่นกนั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของธนาคารท่ีลดลง 

ด้วยเหตุดังกล่าวขา้งตน้ผูว้ิจัยเห็นว่าการศึกษาเร่ืองคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้
บริการของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารใน
การวางแผนการพฒันาปรับปรุงดา้นคุณภาพบริการไดอ้ย่างชดัเจนเหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคส์ร้างความพึง
พอใจสูงสุด และสร้างความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้สูงข้ึน 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพบริการ ความพึงพอใจและความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการของ
ลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

3. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
คุณภาพของการบริการ 
แนวความคิดคุณภาพการบริการตามทศันะของ Groonroos (1990); Zeithaml and Bitner (2003) กล่าวว่าการ

ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจบริการเกิดข้ึนระหว่างผูใ้ห้บริการกบัผูรั้บบริการParasuraman, Zeithaml and Berry (1985) 
กล่าวว่า คุณภาพการบริการเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการรับรู้และความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการเพราะบริการนั้น
ไม่สามารถจบัตอ้งได้ ท  าให้การประเมินคุณภาพการบริการยากกว่าคุณภาพสินคา้ การประเมินคุณภาพการบริการ
เกิดข้ึนระหว่างการส่งมอบบริการและผลลพัธ์ของการบริการ ซ่ึงคุณภาพการบริการในการรับรู้ของลูกคา้มาจาก
กระบวนการประเมินของลูกคา้โดยการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้การส่งมอบบริการกบัความคาดหวงัของลูกคา้ 

แบบท่ีใช้ว ัดคุณภาพการบริการท่ีได้รับความนิยมน ามาใช้อย่างแพร่หลายนั้ น ได้แก่  ผลงานของ 
Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988) ซ่ึงได้พฒันาเพ่ือใชส้ าหรับการประเมินคุณภาพการบริการโดยอาศยัการ
ประเมินพ้ืนฐานการรับรู้ของผูรั้บบริการหรือลูกคา้ พร้อมกบัไดพ้ยายามหาค านิยามความหมายของคุณภาพการบริการ
และปัจจยัท่ีก  าหนดคุณภาพการบริการท่ีเหมาะสม ผลงานความคิดและคุณภาพการบริการโดยอาศยัการประเมินจาก
พ้ืนฐานการรับรู้ของผูรั้บบริการหรือลูกคา้และปัจจยัท่ีก  าหนดคุณภาพการบริการท่ีเหมาะสมผลงานความคิดและการ
พฒันาเคร่ืองมือวดัคุณภาพ SERVQUAL ของParasuraman, Zeithaml and Berry (1990) ไดม้าจากการศึกษาวิจยัเร่ือง
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างคุณภาพการบริการในระยะเร่ิมแรกParasuraman, Zeithaml and Berry (1988) ไดมี้การ
ก าหนดมิติท่ีใช้ว ัดคุณภาพในการบริการ(Dimension of Service Quality)ไว้ 10 มิติ  คือ การเข้าถึงบริการ  การ
ติดต่อส่ือสาร สมรรถนะ ความมีไมตรีจิต ความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจ การตอบสนองต่อลูกคา้ ความปลอดภยั ความ
เป็นรูปธรรมของบริการ การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ ปัจจุบนัประกอบดว้ยมิติของคุณภาพท่ีประเมินโดยผูรั้บบริการ 5 มิติ 
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คือความเป็นรูปธรรมของบริการ(Tangibles), ความเช่ือถือได(้Reliability), การตอบสนองต่อลูกคา้(Responsiveness), 
การประกนัคุณภาพ(Assurance), และความเขา้อกเขา้ใจ(Empathy) เคร่ืองมือท่ีแบบประเมินคุณภาพการบริการหรือ 
SERVQUAL เพ่ือประเมินความคาดหวงัในบริการของผูรั้บบริการและการรับรู้ของผูรั้บบริการต่อบริการท่ีไดรั้บรู้จริง 
ถา้คะแนนการรับรู้มากกว่าหรือเท่ากบัคะแนนความคาดหวงัในคุณภาพการบริการหมายถึง ผูรั้บบริการมีความพึง
พอใจ แต่ถา้คะแนนการรับรู้น้อยกว่าคะแนนความคาดหวงัในคุณภาพการบริการจะหมายถึงผูรั้บบริการไม่พึงพอใจ
ในบริการท่ีไดรั้บ 

ความพึงพอใจของลูกค้า 
Kotler (2003) สรุปว่า ความพึงพอใจ (Satisfaction) คือ ส่ิงท่ีลูกคา้รู้สึกหลงัการซ้ือสินคา้เม่ือเทียบระหว่างส่ิง

ท่ีคาดหมายกบัคุณภาพสินคา้ โดยถา้ผลท่ีไดรั้บต ่ากว่าท่ีคาดหมายจะไม่พึงพอใจ (Dissatisfied Customer) และถา้ผลท่ี
ไดรั้บตรงกบัท่ีคาดหมายก็จะเกิดความพึงพอใจ (Satisfied Customer) และถา้ผลท่ีไดรั้บนั้นสูงกว่าท่ีคาดหมายก็จะท า
ให้เกิดความประทบัใจ (Delighted Customer) 

Kotler and Armstrong (2002) กล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีส่ิงจูงใจ(motive) หรือแรงขบัดนั 
(drive) เป็นความตอ้งการท่ีกดดนัจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรม เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  
ซ่ึงความตอ้งการของแต่ละคนไม่เหมือนกนั ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา(biological) เกิดข้ึน
จากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความล าบากบางอย่าง เป็นความตอ้งการทางจิตวิทยา (psychological) 
เกิดจากความตอ้งการการยอมรับ (recognition) การยกยอ่ง (esteem) หรือการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น (belonging) ความ
ตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระท าในช่วงเวลานั้น ความตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือไดรั้บ
การกระตุน้อยา่งเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี คือ 

1) ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s theory motivation) ไดจ้ดัล าดบัความตอ้งการตามความส าคญั คือ 
ความต้องการทางกาย (physiological needs) ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) ความต้องการทางสังคม 
(social needs) ความตอ้งการการยกย่อง (esteem needs) ความตอ้งการให้ตนประสบความส าเร็จ (self - actualization 
needs) บุคคลพยายามท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกก่อนเม่ือความตอ้งการนั้น
ไดรั้บความพึงพอใจ ความตอ้งการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตวักระตุน้ให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับ
ความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดล าดบัต่อไป แต่เม่ือความตอ้งการแต่ละขั้นไดรั้บความพึงพอใจแลว้ก็จะมีความตอ้งการใน
ขั้นล าดบัต่อไป 

2) ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ ซิกมนัด์ ฟรอยด์ (S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมกัไม่รู้ตวัมากนักว่า
พลงัทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยดพ์บว่าบุคคลเพ่ิมและควบคุมส่ิงเร้าหลายอยา่ง ส่ิงเร้าเหล่าน้ี
อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างส้ินเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดค าท่ีไม่ตั้ งใจพูด มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและมี
พฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอยา่งมาก 

ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2548) กล่าวว่า เป้าหมายท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีทุกกิจการอยากได ้คือ ความพึงพอใจและ
ความภกัดีจากลูกคา้ ซ่ึงถา้สินคา้สนองตอบความปรารถนาไดจ้ะมีความพอใจและความภกัดี ดงันั้นการสร้างกลยทุธ์ท่ี
เหมาะสมและบริการท่ีเกินคาดหมายกบัลูกคา้ จะท าให้เกิดความพอใจน ามาซ่ึงความจงรักภกัดี  แต่ไม่ใช่ว่าลูกคา้ทุก
รายจะตอ้งพอใจ เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีผูบ้ริหารตอ้งท า คือ พิจารณาภาพรวม เช่น ลูกคา้ 10 ราย หากพอใจตั้งแต่ 7 รายข้ึน
ไปยอ่มแสดงว่าพนกังานไดส่้งมอบบริการท่ีดีแลว้ แต่ไม่ไดห้ยดุอยูเ่พียงแค่น้ียงัคงตอ้งปรับปรุงให้ดียิง่ข้ึน และตอ้งรีบ
หาสาเหตุส าหรับความพอใจท่ีลดลงทนัทีและรีบหาทางแกไ้ข 
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ความจงรักภกัดีของลูกค้า 
Mowen and Minor (1988) ได้กล่าวถึงความภักดีต่อตราสินค้าว่าเป็นระดับของทัศนคติในเชิงบวกของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ โดยลูกคา้นั้นมีความผกูพนัและมีแนวโน้มท่ีจะซ้ือสินคา้ในอนาคตอยา่งต่อเน่ือง โดยความ
ภกัดีต่อตราสินคา้นั้นจะมีอิทธิพลต่อการสร้างความพึงพอใจ หรือความไม่พึงพอใจก็เป็นได ้

Parasuraman, Zeithaml & Berry. (1985) ได้เสนอแนวคิดในการวดัความภกัดีของลูกคา้ท่ีจะมีพฤติกรรม
ต่างๆ ในธุรกิจบริการ เพ่ือน าไปใช้ในการวดัว่าลูกคา้มีความภกัดีกับองค์กรดา้นการบริการมากน้อยเพียงใด โดย
ประกอบไปดว้ยปัจจยั 4 ดา้นดงัน้ี 

1. พฤติกรรมการบอกต่อ (Word-of-Mouth Communication) คือการท่ีลูกคา้พูดถึงส่ิงท่ีดีเก่ียวกบัองคก์ร เช่น 
แนะน าการบริการ สนบัสนุนคนรู้จกัหรือบุคคลอ่ืนให้มาให้บริการกบัองคก์ร 

2. ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) คือการท่ีลูกคา้เลือกซ้ือสินคา้ หรือบริการจากองคก์รเป็นตวัเลือกแรก 
และซ้ือสินคา้หรือบริการขององคก์รอยา่งสม ่าเสมอ ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน 

3. ความอ่อนไหวต่อราคา (Price Sensitive) คือการท่ีลูกคา้ไม่เปล่ียนใจไปซ้ือสินคา้หรือบริการจากองคก์ร
อ่ืน แมว้่าจะมีราคาท่ีน่าสนใจกว่า และลูกคา้ยินยอมท่ีจะจ่ายมากข้ึนให้กบัองคก์รปัจจุบนัท่ีใชบ้ริการอยู่ แมว้่าจะจ่าย
ในราคาท่ีสูงกว่าองคก์รอ่ืนหากบริการนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้

4. พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behavior) คือการท่ีลูกคา้ไม่เปล่ียนไปใชสิ้นคา้หรือบริการท่ีอ่ืน
ทนัที แมว้่าจะมีขอ้ร้องเรียนต่อองคก์ร พนกังานโดยตรง หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ศิมาภรณ์ สิทธิชยั (2558) กล่าวว่าตวัช้ีวดัระดบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ควรปรับเปล่ียนไปตามบริบทของ
อุตสาหกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยี ทั้งน้ี การวดัระดบัความภกัดีของลูกคา้มี 2 ประเด็นใหญ่ๆคือ ดา้น
พฤติกรรมและทศันคติ โดยเพ่ิมประเด็นยอ่ยตามเวลาและบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงัน้ี 

- ดา้นพฤติกรรมของลูกคา้ พิจารณาไดจ้ากการซ้ือซ ้ าเป็นประจ าสม ่าเสมอ การบอกปากต่อปากแบบดั้งเดิม 
การบอกต่อผา่นอินเตอร์เน็ต และการบอกต่อผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 

- ดา้นทศันคติของลูกคา้ เป็นการวดัอารมณ์ความรู้สึกของลูกค้าว่ามีความผูกพนั หรือเป็นส่วนหน่ึงของ
สินคา้ โดยพิจารณาไดจ้าก ความตั้งใจซ้ือ ความอ่อนไหวต่อราคา การเป็นทางเลือกแรก และความชอบ 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความจงรักภกัดีนั้น สรุปไดว้่า ความจงรัก ภกัดีคือการสัมพนัธ์ท่ี
ลูกคา้มีต่อองคก์ร ทั้งในดา้นทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อองค์กร และพฤติกรรมท่ีลูกคา้แสดงออกโดยการซ้ือสินคา้หรือบริการ
จากองค์กรอย่างสม ่าเสมอ ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิด ทฤษฎีดงักล่าวไปใชใ้นการก าหนด
รูปแบบค าถามในแบบสอบถามเพ่ือการวิจยัคร้ังน้ี 

กรอบแนวคดิ 
 
 

 
 
 
 

ความจงรักภักดี  
(Loyalty) 

คุณภาพการให้บริการ (SERVQUAL) 
1)ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 
2)ความไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
3)การตอบสนองลูกคา้ (Responsiveness) 
4)การใหค้วามมัน่ใจแกลู่กคา้ (Assurance) 
5)ความใส่ใจลูกคา้ (Empathy)  

ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 
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4. การด าเนินการวจิัย 
ขอบเขตของการศึกษา 
ผูว้ิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกใช้วิธีการส ารวจด้วย

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน มุ่งเน้นศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ช้บริการ และคุณภาพการให้บริการของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ โดยส ารวจจากผูใ้ชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 59 
สาขา ผูว้ิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) จ านวน 200 คน ตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษา ประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัดา้นคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) ดา้นการรับรู้คุณภาพบริการ ดา้นความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นการให้ความมัน่ใจ
แก่ลูกคา้ และดา้นความใส่ใจลูกคา้ 

ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจจากการใชบ้ริการของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
          ความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการ ดา้นพฤติกรรมของลูกคา้ และดา้นทศันคติของลูกคา้         

วธิีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจยัด้านคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกคา้ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างตามสะดวก (Convenient Sampling) โดยการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินดา้นเงินฝาก ดา้นสินเช่ือและบริการอ่ืนๆ 
ท่ีธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 200 ตวัอยา่ง ทุกวนัในเวลาท าการ จนัทร์ - 
ศุกร์ เวลา 8.30 – 15.30 น. ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ - 31 มีนาคม 2562 ไดว้นัละ 20 คน โดยให้ผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอบแบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนและให้ผูต้อบแบบสอบถามด้วยตนเอง จากนั้ นผูว้ิจัยเก็บรวบรวมและน า
แบบสอบถามไปวิเคราะห์ขอ้มูล 

ข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการศึกษาโดยการคน้ควา้จากวิทยานิพนธ์ เอกสาร
งานวิจยัเชิงวิชาการต่างๆ วารสาร ส่ิงพิมพ ์ เอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับการเรียน ขอ้มูลผ่านอินเตอร์เน็ต และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตวัอย่าง เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือให้ทราบถึงแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และน าไปใช้
เป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยจะใช้แบบสอบถาม ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ประเภทธุรกรรม และระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ เป็นแบบสอบถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ส่วนแบบสอบถามเพ่ือวดัความคิดเห็นของลูกค้าท่ีมีต่อคุณภาพบริการและความ
จงรักภกัดีของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามใชม้าตรวดั
ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ใชใ้นการประเมินค าตอบลกัษณะของขอ้ความท่ีใชเ้ชิงบวกและเชิงลบ 

2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาทางผูศึ้กษาใชก้ารศึกษาเชิงคุณภาพ ดว้ยการสัมภาษณ์ ซ่ึงแต่ละค าถามเป็น
ค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ผูถู้กสัมภาษณ์สามารถให้ขอ้มูลท่ีแตกต่าง และอา้งอิงการออกแบบสัมภาษณ์ โดยการเลือกผู ้
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สัมภาษณ์ 2 กลุ่ม คือ ผูใ้ช้บริการด้านเงินฝากและผูใ้ช้บริการด้านสินเช่ือ เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ และสรุป
ผลการวิจยั 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยน าแบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปของผู ้มาใช้

บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษาและรายไดต่้อเดือน ของผูต้อบแบบสอบถาม ดว้ยสถิติค่าแจกแจงความถ่ี ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) และขอ้มูลคุณภาพการให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ขอ้มูลความพึงพอใจและความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน
(Hypothesis Testing) คุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการของลูกคา้ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดว้ยการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) น าขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ทางสถิติมาสรุปผล และใชก้ารสัมภาษณ์ลูกคา้มาประกอบ เพ่ือวิเคราะห์หาปัจจยัดา้นคุณภาพ
การให้บริการท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
5. ผลการวจิัย 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 200 ชุด และน ามาวิเคราะห์ดว้ยโปรมแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ ผลการวิจยัมีดงัน้ี 

ข้อมูลทัว่ไป 
ผลการศึกษาลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 200 คน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 และเป็นชายจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี จ  านวน 
106 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 สถานภาพโสด จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 
132 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 อาชีพขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 รายไดต่้อ
เดือนระหว่าง 20,000 - 30,000 บาท จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 
 คุณภาพบริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผลการวิเคราะห์พบว่าคุณภาพบริการโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 4.21 เม่ือพิจารณารายด้านเรียงจาก
ค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ การให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ มีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด 4.49  ความใส่ใจลูกคา้ มีค่าเฉล่ียใน
ระดับมากท่ีสุด 4.29 ความไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด 4.22 การตอบสนองลูกค้า มี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก 4.09 และความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 3.94 ตามล าดบั 
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ความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายข้อเรียงจากมากไปน้อย พบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างมีความเห็นขอ้ การใชบ้ริการคร้ังน้ีสร้างประสบการณ์เชิงบวกมากท่ีสุด รองลงมาคือการตดัสินใจใชบ้ริการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง รู้สึกพอใจกบัส่ิงท่ีไดรั้บในภาพรวม และรายละเอียดและเง่ือนไข
ตรงตามท่ีคาดหวงัไว ้ตามล าดบั 

ความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ระดบัความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นเรียงจากมากไปนอ้ย พบว่าดา้นพฤติกรรมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และดา้นทศันคติมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ตามล าดบั 

การวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าสถิติ ประกอบดว้ยการ

ทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 คุณภาพบริการส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณของคุณภาพบริการส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล(Y) 

 ปัจจยั   B  Beta  t Sig.  
ค่าคงท่ี -0.074  -0.454       0.650 
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ(X1) -0.099 -0.114 -2.817 0.005* 
ความไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือ(X2) 0.399 0.370 8.365 0.000* 
ความใส่ใจลูกคา้(X5) 0.723 0.675 15.115 0.000* 

R = 0.894, Adjusted R2 = 0.796, S.E.est = 0.27702 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ ไดแ้ก่ ความเป็น

รูปธรรมของการบริการ ความไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือ และความใส่ใจลูกคา้ แสดงว่าตวัแปรพยากรณ์ทั้ง 3 ดา้น 
สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจการใชบ้ริการโดยรวม ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมตฐิานที ่2 ความพึงพอใจคุณภาพบริการส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน
เขตกรุเทพมหานครและปริมณฑล 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณของความพึงพอใจจากการใชบ้ริการส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ 

ปัจจยั      B    Beta  t Sig.  
ค่าคงท่ี 1.284   6.238 0.000* 
ความพึงพอใจจากการใชบ้ริการ(X) 0.672 0.711 14.244 0.000* 

R = 0.711, Adjusted R2 = 0.504, S.E.est = 0.40823, 



 การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1719 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพึงพอใจจากการใชบ้ริการส่งผลให้ความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการ
ในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
จาการศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) ลูกคา้มาประกอบเพ่ือวิเคราะห์หา
ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พบว่า ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัและมีผลต่อความจงรักภกัดี มากท่ีสุดคือ 
ความไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือ และความใส่ใจลูกคา้ 
ตารางท่ี 3 ตารางสรุปจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ข้อคิดเห็น ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
(Tangibles) 

- สาขาในห้างสวยงามน่าใช่บริการ
อยากให้เปิดในห้างเพิ่ม จะไดใ้ช้
บริการนอกเวลาท าการปกติได ้
-การตกแต่วสาขาและชุดพนักงาน
ปรับปรุงรูปแบบใหม่ดูสวยและ
ทนัสมยักวา่เดิม 

ควรมีมาตรการจดัการลูกคา้ช่วงส้ินเดือน ลูกคา้มาท า
ธุรกรรมจ านวนมาก ควรเพิ่มช่องทางหรือเพิ่มสาขา 

ความไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) 

-พนักงานสินเช่ือแนะน าขั้นตอน
รายละเอียดชดัเจน ครบถว้นด ี
-เงื่อนไขนอ้ยและไม่บงัคบัท า
ประกนั 

ธนาคารควรมีมาตรฐานและอบรมประสิทธิภาพการ
ให้บริการเพื่อสร้างความน่าเช่ือถอืแก่ลูกคา้ 

การตอบสนองลูกคา้ 
(Responsiveness) 

พนักงานมีมารยาทอ่อนน้อมดแีละ
ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี  

การท าธุรกรรมบางประเภทใชเ้วลานาน เช่น ขั้นตอน
อนุมัติสินเช่ือ การเปิดบัญชีเงินฝาก เป็นต้น และ
เอกสารการขอสินเช่ือจ านวนมากกว่าธนาคารพาณิชย์ 
เช่น Statement ควรให้ใช้อิ เล็กทรอนิกส์ เพื่อความ
สะดวกและลดค่าใช้จ่ายของลูกค้า ขั้ นตอนอนุมัติ
สินเช่ือชา้มากควรปรับปรุงให้รวดเร็วขึ้น 

การให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ (Assurance) 

-ค่อนขา้งมัน่ใจในความเป็นธนาคาร
ของรัฐ และแจง้รายละเอียดชดัเจน  
-ธอส มุ่งเน้นสินเช่ือที่อยูอ่าศยัจึง
น่าจะเช่ียวชาญกวา่ธนาคารอื่น 

บางสาขาเป็นพนักงานใหม่ ซ่ึงยงัขาดความเช่ียวชาญ
ในการปฏิบตัิงาน หรือตอบขอ้สงสัยลูกคา้ 

ความใส่ใจลูกคา้ (Empathy) 
-พนักงานมีมารยาทอ่อนน้อมดีและ
ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างด ี

พนักงานควรมีความพร้อมในการแกปั้ญหา และรับฟัง
ขอ้เสนอแนะจากลูกคา้ 

 
5. การอภปิรายผล 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจจากการใชบ้ริการส่งผลใน
ทิศทางเดียวกันเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความใส่ใจลูกค้า และด้านความไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยั กีรติ บนัดาลสิน (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง การรับรู้คุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีในการ
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ใช้บริการของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาส านักราชด าเนิน พบว่าการรับรู้คุณภาพบริการรายด้านทุกด้าน มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการของลูกคา้ ดา้นทศันคติของลูกคา้ในระดบัปาน
กลาง เรียงจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ความใส่ใจลูกคา้ การตอบสนองลูกคา้ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ การให้
ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ และความไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือ ตามล าดบั ส่วนความเป็นรูปธรรมของการบริการส่งผล
ต่อความพึงพอใจจากการใชบ้ริการในทิศทางตรงกนัขา้ม ทั้งน้ีอาจเพราะจ านวนสาขาของธนาคารมีนอ้ย ท าให้ลูกคา้
ไม่ไดรั้บความสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการเท่าท่ีควร 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพึงพอใจจากการให้บริการส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทิศทางเดียวกนั ทั้งดา้นทศันคติและดา้นพฤติกรรม ทั้งน้ีอาจ
เพราะธนาคารไดพ้ฒันากระบวนการให้บริการท่ีดีข้ึน ท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและส่งผลต่อความจงรักภักดี 
สอดคลอ้งกบังานวิจยั ธัชพล ใยบวัเทศ (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความ
ภกัดีของลูกคา้บริษทัหลกัทรัพย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการส่งผลต่อความภกัดีต่อบริษทัหลกัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทศันคติและดา้นพฤติกรรมอยู่
ในระดบัมาก 

จาการศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งจากการเก็บแบบสอบถามเพ่ือหาความสัมพนัธ์เชิงสถิติ และการสัมภาษณ์
เชิงลึก (Depth Interview) ลูกคา้มาประกอบเพ่ือวิเคราะห์หาปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อความจงรักภักดี
ของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ผลการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพสอดคลอ้งกนั ดงัน้ี เชิงปริมาณพบว่า ปัจจยัดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความไวว้างใจหรือความ
น่าเช่ือถือ และความใส่ใจลูกคา้ ส่งผลต่อความพึงพอใจและคามจงรักภักดีของลูกค้าย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ เชิง
คุณภาพ พบว่า ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัและมีผลต่อความจงรักภกัดี มากท่ีสุดคือ ความ
ไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือ และความใส่ใจลูกคา้   

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างคุณภาพบริการและความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามกบัลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีมาใช้
บริการจ านวน 200 คน และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการ จ านวน 5 คน ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้ 
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการทางการเงินสามารถน าผลการศึกษาไปใชไ้ดด้งัน้ี 
1. ดา้นความเป็นความรูปธรรมของการบริการ (Tangible) ธนาคารควรให้ความส าคญัในส่วนของสถานท่ี

ความสะดวกสบายในการเดินทางมาใช้บริการ สถานท่ีในการให้บริการควรมีความสะอาด และมีการตกแต่งอย่าง
ทนัสมยัและเรียบร้อย ส่วนพนกังานก็ควรให้ความส าคญัดว้ยเช่นกนั พนกังานความมีบุคลิกภาพท่ีดี แต่งกายดว้ยความ
สุภาพและเรียบร้อย เพราะปัจจยัดงัท่ีกล่าวมาถือว่าเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ใชใ้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการกบับริษทั เน่ืองจาก
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เป็นส่ิงแรกท่ีลูกคา้สังเกตเห็น จากผลการศึกษาจ านวนพนักงานและสาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์อาจมีไม่
เพียงพอต่อการให้บริการลูกคา้ไดอ้ย่างทัว่ถึง จึงควรน าเคร่ืองมือทาง Digital มาช่วยในการให้บริการลูกคา้ และการ
สร้างรูปแบบการให้บริการ ความรวดเร็ว มีช่องทางให้บริการเฉพาะก็เป็นส่ิงท่ีธนาคารควรพิจารณา 

2. ความไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือ  (Reliability) ให้บริการของพนักงานท่ีต้องมีความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญในการให้บริการกับลูกค้า และอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการให้บริการลูกค้าควรมีการปรับปรุงให้
ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา เพ่ือท่ีจะท าให้ลูกคา้เกิดความมัน่ใจเม่ือใชบ้ริการกบัธนาคาร รวมทั้งธนาคารควรให้ความส าคญั
กบัความรับผิดชอบท่ีเกิดข้ึนกบัลูกคา้ เม่ือการให้บริการกบัลูกคา้เกิดนั้นเกิดความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
ระบบ หรือพนกังาน เพ่ือสร้างความมัน่ใจและความพึงพอใจให้กบัลูกคา้เม่ือใชบ้ริการ หากธนาคารอาคารสงเคราะห์
มีความต้องการเพ่ิมความไดเ้ปรียบในการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งขนั จึงควรใช้มุ่งเน้นการพฒันาพนักงานให้
สามารถรองรับ Digital Service เสริมสร้างความเช่ียวชาญดา้นสินเช่ือและการเงิน เพ่ือสามารถให้บริการลูกคา้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ดา้นความใส่ใจลูกคา้ (Empathy) พบว่าลูกคา้ให้ความส าคญัในเร่ืองพนกังานสามารถเขา้ใจความตอ้งการ
ของลูกคา้และให้บริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นท่ีน่าพอใจ และพนกังานควรท่ีจะมีความใส่ใจในการแกปั้ญหาให้กบัลูกคา้
ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นลูกค้ารายใหญ่หรือลูกค้ารายย่อย นอกจากน้ีพนักงานควรยินดีท่ีจะรับฟังความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะท่ีลูกคา้ไดมี้การแนะน าอีกดว้ย ซ่ึงธนาคารฯสามารถสร้างขอ้ไดเ้ปรียบโดยการพฒันาผลิตภณัฑ ์ เพ่ิมการ
บริการให้มีลกัษณะในการให้สิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษ มีเอกลกัษณ์เฉพาะส าหรับลูกคา้แต่ละกลุ่ม โดยอาจมีการ
น าขอ้มูล(Data) ท่ีธนาคารมีอยูแ่ลว้มาพฒันาท า Segmentation และ Customer Persona ท าให้ส่ือสารทางการตลาดและ
สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ได ้ซ่ึงจะสร้างความประทบัใจจากการใชบ้ริการ น าไปสู่ความจงรักภกัดีไม่
เปล่ียนแปลงไปใชบ้ริการของธนาคารอ่ืน 

นอกจากปัจจยัท่ีกล่าวมาแลว้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ควรท าการวิจยัและพฒันาคุณภาพการให้บริการอยา่ง
ต่อเน่ือง เพราะลูกค้ามีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าไดอ้ย่าง
รวดเร็วและถูกตอ้ง 

ข้อเสนอแนะจากการวจิัยคร้ังนี ้
 1. ควรศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการสินเช่ือ โดยน าตวัแปรท่ีคาดว่าเป็นปัจจยั
ส าคญัเพ่ิมเติม เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นและเป็นประโยชน์มากท่ีสุด เพ่ือน าผลการวิจยัมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
พร้อมทั้งวางแผลกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
 2. ควรศึกษาการคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพ่ือทราบถึงความตอ้งการของลูกคา้ และ
ประเมินการบริการดา้นดีหรือไม่ดี เพ่ือน าไปสู่การพฒันาการบริการท่ีดียิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง และ(3) เพ่ือศึกษาปัจจยัค ้ าจุนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนกังานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ พนกังานทุกคนของ
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง ซ่ึงมีจ  านวนทั้งหมด 142 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีมี
ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.922 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา ค่าแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติเชิงอนุมาน การทดสอบค่าทีเป็นแบบอิสระต่อกนั การ
ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังานในองคก์ร และเงินเดือนท่ีไดรั้บ ท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง แตกต่างกนั อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 นอกจากน้ี ปัจจยัจูงใจดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ และ
ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง อยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และปัจจัยค ้ าจุนด้านความสัมพนัธ์กับหัวหน้างาน ด้านความสัมพนัธ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นชีวิตส่วนตวั ดา้นสภาพการท างาน และดา้นเงินเดือน / 
ค่าตอบแทน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 
ค าส าคญั: ปัจจยัจูงใจ, ปัจจยัค ้าจุน, ความผกูพนัต่อองคก์ร 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study 1) the personal factors that affect the organizatioanl 

commitment of  Namchok 2557 Construction Limited Partnership, 2) to study the motivational factors that related to 
the organizatioanl commitment of Namchok 2557 Construction  Limited Partnership, and 3) to study the supporting 
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factors that  related to the organizatioanl commitment of Namchok 2557 Construction Limited Partnership. The 
samples used for the research were the employee of Namchok 2557 Construction Limited Partnership, selected by 
using a purposive sampling method of 142 people. A questionnaire was used, with a reliability of 0.922. The statistics 
used for data analysis were descriptive statistics, which included frequency, percentage, mean, standard deviation 
and inferential statistics, that used in hypothesis testing at the level of significance .05 were Independent Sample t-
test, One-way ANOVA and multiple regression analysis. The hypothesis testing found that personal factors in terms 
of gender, age, status, education, duration of work and salary affected the organizatioanl commitment of Namchok 
2557 Construction Limited Partnership is different with statistical significance at 0.05. In addition, the motivation 
factors  in term of success in work, recognition and work practices affected the organizatioanl commitment of 
Namchok 2557 Construction Limited Partnership is  with statistical significance at 0.05, and the supporting factors 
in term of relationship with supervisors, relationship with colleagues, work stability, personal life, working conditions 
and salary / compensation affected the organizatioanl commitment of Namchok 2557 Construction Limited 
Partnership is  with statistical significance at 0.05 
Keywords:  Motivational Factors, Supporting Factors,  Relationship with Organization 
 
1. บทน า 

ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างบุคลากรและองคก์ร เป็นทศันคติหรือความรู้สึกท่ี
สมาชิกมีต่อองค์กร รู้สึกว่าตนไดเ้ขา้ไปมีส่วนเก่ียวพนัและเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร มีการยอมรับในองค์กร จึงเกิด
ความศรัทธา รวมถึงความจงรักภกัดีและตั้งใจท่ีจะใชค้วามพยายามท่ีมีอยู่ท  างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
และตอ้งการท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งการเป็นสมาชิกขององคก์รนั้นต่อไป ตลอดจนมีพฤติกรรมท่ีบ่งช้ีว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์รและพร้อมท่ีจะทุ่มเทแรงกายแรงใจเพ่ือให้องคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ (สมจิตร จนัทร์เพญ็, 2557) ทั้งน้ีหาก
องค์กรไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของบุคคลได ้ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมท่ีแสดงออกต่อองคก์รก็
จะเปล่ียนแปลงไป ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รก็จะลดลง และเกิดความห่างเหินต่อองคก์ร ปฏิบติังานให้องคก์รดว้ย
ความเฉ่ือยชา ขาดความกระตือรือร้น มีอตัราการขาดงาน มีการลาออกจากงานเพ่ิมข้ึนแสดงให้เห็นว่าปัญหาท่ีส าคญั
อย่างหน่ึงในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คือการสร้างความผูกพนัต่อองค์กรให้เกิดข้ึนกบัพนักงานทุกระดบัชั้น 
(จีรนนัท ์ทองจนัทร์, 2559) 

โดยในการสร้างความผูกพนัต่อองคก์รนั้น แรงจูงใจเป็นแนวทางหน่ึงท่ีถูกน ามาใชเ้พ่ือท าให้พนักงานรู้สึก
ว่าสามารถใชค้วามรู้ความสามารถไดอ้ยา่งเต็มท่ี และรู้สึกว่าตนเองมีความส าคญัต่อองคก์ร สามารถกา้วไปยงัเป้าหมาย
ท่ีตอ้งการได ้ท าให้อยากปฏิบติังานในองค์กรจนเกิดเป็นความผูกพนัต่อองคก์รในท่ีสุด (จีรนันท ์ทองจนัทร์ , 2559) 
หากองคก์รใดท่ีมีทรัพยากรบุคคลซ่ึงมีแรงจูงใจในการท างานสูง ยอ่มส่งผลให้องคก์รนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ
เจริญกา้วหนา้ เพราะพนกังานดงักล่าวจะทุ่มเทความสามารถอยา่งเต็มท่ีโดยไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือย เพ่ือให้ผลงานส าเร็จ
ตามนโยบายและเป้าหมายของงาน ท าให้พนกังานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานดว้ย (อุไรวรรณ แกว้เก็บ พิมพป์วีณ์ วฒันาทรงยศ และ อภิญญา อิงอาจ, 2559) 
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อุตสาหกรรมก่อสร้างถือเป็นอีกหน่ึงอุตสาหกรรมท่ีจะช่วยกระตุน้เศรษฐกิจในประเทศ ดว้ย สัดส่วนเฉล่ีย 
8.5 ร้อยละของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ จีดีพี มีผลต่อการจา้งงาน และมีความเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวสัดุก่อสร้าง และพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(นิรัติศยั ทุมวงษา , 2561) ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด น าโชค 2557 ก่อสร้าง ตั้ งอยู่ท่ีเลขท่ี  62 ซอยเทิดราชัน 17 (ลุงไหว 2) ถนนเทิดราชัน สีกัน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง วางระบบ ออกแบบภายในอาคาร คอนโด อพาร์ทเมนท ์นอกจากน้ี
ยงัขายวสัดุก่อสร้างแบบครบวงจร ในส่วนของนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์กรได้ มีการจดัสรร
สวสัดิการต่าง ๆให้กบัพนกังาน เช่น การรักษาพยาบาล การลาพกัร้อน โบนสั เงินพิเศษ เบ้ียขยนั ชุดพนกังาน เป็นตน้ 
ซ่ึงมุ่งหวงัให้พนกังานมีความพึงพอใจและสร้างความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานในการร่วมงานกบัองคก์ร อยา่งไร
ก็ตาม จากขอ้มูลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล พบว่า อตัราการลาออกของพนักงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี 
ซ่ึงการลาออกจากงานของพนักงานส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กรอย่างมาก ทั้งการสรรหาและการ
ฝึกอบรมพนกังานใหม่ การรักษาพนกังานให้คงอยูก่บัองคก์ร โดยการสร้างแรงจูงใจในการท างานเพ่ือความผกูพนัต่อ
องค์กรของพนักงานจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีองค์กรควรให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง (จากการสัมภาษณ์: ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557, 2561) 

จากความส าคญัดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อ
องค์กรของพนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง เน่ืองจากแรงจูงใจเป็นปัจจยัเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง 
เป็นการกระตุน้ให้เกิดความผูกพนัต่อองค์กร ให้ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถให้ขอ้มูลท่ี
เป็นประโยชน์ต่อห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหาดงักล่าว รวมทั้งเสริมสร้างความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ารต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 

ก่อสร้าง 
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 

2557 ก่อสร้าง 
2.3 เพ่ือศึกษาปัจจยัค ้าจุนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 

2557 ก่อสร้าง 
 
3. วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 แนวคดิเกีย่วกบัแรงจูงใจในการท างาน 
 แรงจูงใจในการท างานเป็นผลมาจากความสัมพนัธ์ของปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน คือ ปัจจยัภายนอกนั้นจะ
เป็นแรงจูงใจท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการภายนอกของคน ส่วนปัจจยัภายในจะเป็นแรงจูงใจท่ีส าคญัต่อคนมากกว่า
ปัจจยัภายนอก หรือกล่าวไดว้่า ปัจจยัภายนอกจะท าให้คนพึงพอใจไดใ้นเบ้ืองตน้ และจะมีผลต่อคนอยู่ไม่นานนัก 
ส่วนปัจจยัภายในจะก่อให้เกิดแรงจูงใจกบัคนอยูไ่ดน้านกว่าปัจจยัภายนอก โดยในการศึกษาคร้ังน้ีเลือกใชแ้นวคิดของ 
Herzberg, Mausner, and Snyderman (1959  อา้งถึงใน อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550) ซ่ึงประกอบดว้ย 
ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นความ
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รับผิดชอบในงาน และดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน และปัจจยัค ้ าจุน ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายและการบริหารของ
องค์การ ดา้นการบงัคบับญัชาและการควบคุมดูแล ดา้นความสัมพนัธ์กับหัวหน้างาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือน
ร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นต าแหน่งงาน ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นชีวิตส่วนตวั ดา้นสภาพการท างาน 
และดา้นเงินเดือน / ค่าตอบแทน 
 แนวคดิเกีย่วกบัความผูกพันต่อองค์กร 
 การสร้างความผูกพนักับองค์กรไดรั้บความสนใจเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบนัท่ีธุรกิจตอ้งแข่งขนั
กนัอยา่งรุนแรง ธุรกิจมีการพฒันาคนและเทคโนโลยเีพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในเชิงแข่งขนั ดงันั้นการรักษาบุคลากรให้อยูก่บั
องค์กรนานๆ จึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง โดยในการศึกษาคร้ังน้ีเลือกใชแ้นวคิดความผูกพนัต่อองค์กรของ Steers 
and Porter (1991 อา้งถึงใน พาณี สีตกะลิน, 2558) กล่าวว่า ความผกูพนัต่อองคก์ร คือ ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกล้าและ
การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร 
และความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ร 
 จากการทบทวนวรรณกรรมทีเก่ียวขอ้งจึงเป็นท่ีมาของกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังนี ดงัภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานในองคก์ร และ
เงินเดือนที่ไดรั้บ 

ปัจจัยจูงใจ 
ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน  ดา้นการ
ไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ดา้นความรับผดิชอบในงาน และดา้นความกา้วหนา้
ในต าแหน่งงาน 

(Herzberg, Mausner, and Snyderman, 1959 ) 
 

ปัจจัยค า้จุน 
ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายและการบริหารขององคก์า ดา้น
การบงัคบับญัชาและการควบคุมดูแล ดา้น
ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน ดา้นความสัมพนัธ์กบั
เพื่อนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นต าแหน่งงาน
ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นชีวิตส่วนตวั 
ดา้นสภาพการท างาน และดา้นเงินเดือน / 
ค่าตอบแทน 

(Herzberg, Mausner, and Snyderman 1959) 
 

 

ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง 

 

(Steers and Porter 1991 ) 
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4 สมมตฐิานงานวจิัย  
 4.1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากัด น าโชค 
2557 ก่อสร้างแตกต่างกนั 
 4.2 ปัจจัยจูงใจมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากัด น าโชค 2557 
ก่อสร้าง 
 4.3 ปัจจัยค ้ าจุนมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากัด น าโชค 2557 
ก่อสร้าง 
 
5. การด าเนินการวจิัย 

5.1 ด้านประชากร 
5.1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานของห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง จ  านวน 142 คน   
5.1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยั คือ พนกังานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง เก็บจากประชากร

ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 142 คน 
5.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed-end Questionnaire) ท่ีใชส้ าหรับเก็บ

รวบรวมขอ้มูล โดยโครงสร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยค าถามท่ีเก่ียวกบั เพศ 

อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน  
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ ประกอบดว้ย ขอ้ค าถาม 20 ขอ้ยอ่ย เกณฑก์ารให้คะแนนแบ่งเป็น 

5 ระดบัตามรูปแบบของ Likert’s Scale  
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยค ้ าจุน ประกอบด้วย ข้อค าถาม 36 ข้อย่อย เกณฑ์การให้คะแนน

แบ่งเป็น 5 ระดบัตามรูปแบบของ Likert’s Scale  
ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์กร ประกอบด้วย ข้อค าถาม 8 ข้อย่อย เกณฑ์การให้

คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบัตามรูปแบบของ Likert’s Scale  
5.3 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดมี้การทดสอบ ความเช่ือมัน่ (Reliability) พบว่า ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเม่ือ

น าไปใชก้บักลุ่มทดลอง จ านวน 30 ชุด มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากบั 0.899 โดยค าถามแต่ละ
ดา้นมีระดบัความเช่ือมัน่อยูร่ะหว่าง 0.803 – 0.884  

5.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
5.4.1 การวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics analysis)  
ใชค่้าแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (μ) และค่าความแปรปรวน (σ)    
5.4.2 การวิเคราะห์ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบคือ การทดสอบหาค่าเฉล่ีย t-Test , การหาค่าความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : ANOVA หรือ F-Test) 
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การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 และ 3ใชส้ถิติวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: 
MRA) 
 
6. ผลการวจิัย 
ตารางท่ี 1  แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น า
โชค 2557 ก่อสร้าง 

ตวัแปรอิสระ 
สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ

สมมติฐาน 
 

t/F sig 
เพศ t-TEST 9.768 .002* 
อาย ุ F-TEST 14.948 .000* 
สถานภาพ F-TEST 3.367 .037* 
ระดบัการศึกษา F-TEST 5.869 .004* 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน F-TEST 2.994 .021* 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-TEST 5.691 .001* 

* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 
ก่อสร้าง แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
ตารางท่ี 2 ปัจจยัจูงใจต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง (คร้ังท่ี 1)   

ปัจจยัจูงใจ b Std.Err Beta t Sig. Tolerance VIF 
Constant 0.926 0.411 - 2.252 0.026 - - 

1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน  (X1) 0.131 0.054 0.177 2.409 0.017* 0.869 1.151 

2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (X2) 0.428 0.081 0.399 5.298 0.000* 0.829 1.206 

3. ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (X3) 0.182 0.052 0.255 3.496 0.001* 0.884 1.132 

4. ดา้นความรับผดิชอบในงาน (X4) 0.094 0.070 0.098 1.333 0.185 0.864 1.158 

5. ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน (X5) 0.075 0.073 0.076 1.037 0.302 0.865 1.155 

sig = 0.000*  Adj.R2 = 0.336  R2 = 0.359  Std. Error = 0.4212  R = 0.599  F= 15.248 

* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจัยจูงใจส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง โดยใช ้Multiple Linear Regression พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ (R2) เท่ากบั 0.359 
หมายความว่า ปัจจยัจูงใจดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ และดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 35.9  ค่าการ
ประมาณความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Std. Error of the Estimate) การประมาณค่าความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น าโชค 2557 ก่อสร้าง มีความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 0.4212 ค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนน
มาตรฐาน (Beta) พบว่า ปัจจยัจูงใจดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ และดา้นลกัษณะ
งานท่ีปฏิบติั ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05   
 นอกจากน้ีค่า VIF ท่ีสูงท่ีสุดท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ คือดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ มีค่าเท่ากบั 1.206 
และค่า Tolerance ท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ มีค่าเท่ากบั 0.829 
 
ตารางท่ี 3 ปัจจยัจูงใจต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง (คร้ังท่ี 2)   

ปัจจยัจูงใจ b Std.Err Beta t Sig. Tolerance VIF 

Constant 1.037 0.314 - 3.307 0.001   

1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน  (X1) 0.130 0.054 0.177 2.402 0.018* 0.869 1.151 

2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (X2) 0.430 0.079 0.402 5.420 0.000* 0.859 1.164 

3. ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (X3) 0.163 0.051 0.229 3.230 0.002* 0.939 1.065 

sig = 0.000*  Adj.R2 = 0.335  R2 = 0.349  Std. Error = 0.42150  R = 0.591  F= 24.636 

.* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 ดงันั้นผลการวิเคราะห์ปัจจยัจูงใจท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 
2557 ก่อสร้าง สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยไดด้งัน้ี 
 สมการถดถอยท่ีค านวณโดยใชค้ะแนนดิบ คือ 
 
  Y = 1.037 + 0.430 X2 + 0.163 X3+ 0.130 X1   
 
 สมการถดถอยท่ีค านวณโดยใชค้ะแนนมาตรฐาน คือ 
 
  Z = 0.402 X2 + 0.229 X3+ 0.177 X1   
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ตารางท่ี 3 ปัจจยัค ้าจุนกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง (คร้ังท่ี 1)   
ปัจจยัค ้าจุน b Std.Err Beta t Sig Tolerance VIF 
Constant 0.038 0.457 - 0.083 0.934 - - 

1. ดา้นนโยบายและการบริหารของ
องคก์าร (X1) 

0.028 0.056 0.034 0.510 0.611 0.665 1.505 

2. ดา้นการบงัคบับญัชาและการ
ควบคุมดูแล(X2) 

-0.052 0.066 -0.044 -0.788 0.432 0.964 1.037 

3. ดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหนา้งาน 
(X3) 

0.181 0.060 0.231 3.021 0.003* 0.508 1.967 

4. ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือน
ร่วมงาน (X4) 

0.230 0.052 0.249 4.408 0.000* 0.931 1.075 

5. ดา้นต าแหน่งงาน (X5) 0.028 0.066 0.029 0.417 0.678 0.622 1.607 
6. ดา้นความมัน่คงในการท างาน (X6) 0.284 0.066 0.304 4.286 0.000* 0.591 1.693 

7. ดา้นชีวิตส่วนตวั (X7) 0.097 0.048 0.140 2.044 0.043* 0.633 1.581 
8. ดา้นสภาพการท างาน (X8) 0.123 0.050 0.156 2.457 0.015* 0.736 1.359 
9. ดา้นเงินเดือน ค่าตอบแทน (X9) 0.306 0.068 0.353 4.517 0.000* 0.488 2.050 

sig = 0.000*  Std. Error = .33459  Adj.R2 = 0.581  R2 = 0.607  R = 0.779  F = 22.699 

* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 3 แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจยัค ้ าจุนส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง โดยใช ้Multiple Linear Regression พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ (R2) เท่ากบั 0.607 
หมายความว่า ว่า ปัจจยัค ้าจุนดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหน้างาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นชีวิตส่วนตวั ดา้นสภาพการท างาน และดา้นเงินเดือน / ค่าตอบแทน ส่งผลต่อความ
ผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 60.7  ค่าการประมาณความ
คลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Std. Error of the Estimate) การประมารค่าความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานห้างหุ้นส่วน
จ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง มีความคลาดเคล่ือนเท่ากบั .33459 ค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) 
พบว่า ปัจจยัค ้าจุนดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหน้างาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นความ
มัน่คงในการท างาน ดา้นชีวิตส่วนตวั ดา้นสภาพการท างาน และดา้นเงินเดือน / ค่าตอบแทน ส่งผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์รของพนกังานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 นอกจากน้ีค่า VIF ท่ีสูงท่ีสุดท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ คือดา้นเงินเดือน / ค่าตอบแทน มีค่าเท่ากบั 2.050 และค่า 
Tolerance ท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นเงินเดือน / ค่าตอบแทน มีค่าเท่ากบั 0.488 
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ตารางท่ี 4 ปัจจยัค ้าจุนกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง (คร้ังท่ี 2)   
ปัจจยัค ้าจุน b Std.Err Beta t Sig Tolerance VIF 

Constant 0.077 0.313  -0.246 0.806 - - 

1. ดา้นความสัมพนัธ์กบั
หัวหนา้งาน (X3) 

0.182 0.058 0.232 3.112 0.002* 0.527 1.896 

2. ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือน
ร่วมงาน (X4) 

0.239 0.051 0.259 4.691 0.000* 0.964 1.037 

3. ดา้นความมัน่คงในการ
ท างาน (X6) 

0.275 0.062 0.294 4.459 0.000* 0.673 1.485 

4. ดา้นชีวิตส่วนตวั (X7) 0.109 0.043 0.157 2.538 0.012* 0.761 1.314 
5. ดา้นสภาพการท างาน (X8) 0.123 0.049 0.156 2.485 0.014* 0.745 1.343 
6. ดา้นเงินเดือน ค่าตอบแทน 
(X9) 

0.330 0.057 0.380 5.748 0.000* 0.669 1.494 

sig = 0.000*  Std. Error = .33207  Adj.R2 = 0.587  R2 = 0.605  R = 0.778  F= 34.404 

* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 ดงันั้นผลการวิเคราะห์ปัจจยัค ้ าจุนท่ีส่งผลความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 
2557 ก่อสร้าง สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยไดด้งัน้ี 
 สมการถดถอยท่ีค านวณโดยใชค้ะแนนดิบ คือ 
  Y = 0.077 + 0.330 X9 + 0.275 X6+ 0.239 X4 + 0.182 X3+ 0.123 X8+ 0.109 X7 
 สมการถดถอยท่ีค านวณโดยใชค้ะแนนมาตรฐาน คือ 
  Z = 0.380 X9 + 0.294 X6+ 0.256 X4 + 0.232 X3+ 0.157 X8+ 0.156 X7 
 . 
7. การอภปิรายผล 

7.1 ผลการศึกษาวจิัยข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลทีป่ระกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานห้างหุ้นส่วน
จ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง แตกต่างกนั พบว่าม ี6 ด้าน ทีส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน คือ   

1) เพศ เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากัด น าโชค 2557 
ก่อสร้าง แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เพราะพนักงานเพศชายและเพศหญิงนั้นต่างมีความคิด ความรู้ 
ความสามารถ ตลอดจนความถนดัท่ีแตกต่างกนั จึงท าให้พนกังานเพศชายและเพศหญิงนั้นมีลกัษณะการปฏิบติังานท่ี
ต่างกนัเป็นผลให้มีความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พฒัน์นรี จ  าปาเงิน (2553) 
ศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงาน : กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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2) อาย ุอายแุตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงผลจากการศึกษาพบว่า พนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 
ก่อสร้างท่ีมีอายุน้อย มีความผูกพนัต่อองค์กรมากกว่า พนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้างท่ีมีอายุ
มากกว่า ทั้งน้ีเน่ืองจากอายเุป็นปัจจยัท่ีท  าให้คนมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม จึงท าให้อายุ
แตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง แตกต่างกนั ซ่ึงมี
ความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรีกมน จินตนานนท ์(2557) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุน วฒันธรรมองคก์รท่ี
มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองคก์รของขา้ราชการส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีนครปฐม” พบว่าอายุท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีนครปฐม แตกต่างกนั 

3) สถานภาพ สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 
2557 ก่อสร้าง แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เพราะพนักงานท่ีสมรสแลว้จะขาดงาน และมีอตัราการ
ลาออกจากงานน้อยกว่าผูท่ี้เป็นโสด นอกจากน้ียงัมีความพึงพอใจในงานสูงกว่าผูท่ี้เป็นโสด ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบ เห็นคุณค่าของงาน และมีความสม ่าเสมอในการท างานดว้ย เน่ืองดว้ยภาระหน้าท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบและ
อิสระในชีวิตท่ีลดลงตามไปดว้ย จึงท าให้สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง แตกต่างกนั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พฒัน์นรี จ  าปาเงิน (2553) 
ศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงาน : กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพสมรสมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังาน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

4) ระดบัการศึกษา ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานห้างหุ้นส่วน
จ ากัด น าโชค 2557 ก่อสร้าง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 เพราะการศึกษาเป็นปัจจัยท่ีท  าให้คนมี
ความคิด ค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมแตกต่างกนั คนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบอยา่งมากในการเป็นผูรั้บสารท่ีดี 
เพราะเป็นผูมี้ความกวา้งขวางและเขา้ใจสารไดดี้ แต่จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่ายๆ ถา้ไม่มีหลกัฐานหรือเหตุผลเพียงพอ 
และมีโอกาสหรือมีสิทธ์ิในการเลือกอาชีพมากกว่าคนท่ีมีการศึกษาต ่ากว่า จึงท าให้ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง แตกต่างกนั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ อุไรวรรณ แก้วเก็บ พิมพ์ปวีณ์ วฒันาทรงยศ  และอภิญญา อิงอาจ (2559) ศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของ
แรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีต่อความผูกพนัองค์การของพนักงานบริษัทในกลุ่มปิโตรเคมี จงัหวดัระยอง” พบว่า 
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีต่อความผกูพนัองคก์ารของพนกังานบริษทัในกลุ่มปิโตรเคมี จงัหวดัระยอง แตกต่างกนั 

5) ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงจากผลการศึกษา
พบว่า พนกังานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้างท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานนอ้ยมีความผกูพนัต่อองค์กร
มากกว่าพนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้างท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า ทั้งน้ีเน่ืองจากผู ้
อาวุโสในการท างานอาจจะมีความเบ่ือหน่ายในการท างานมากกว่าพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานนอ้ยกว่า 
จึงท าให้ระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น า
โชค 2557 ก่อสร้าง แตกต่างกนั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พฒัน์นรี จ  าปาเงิน (2553) ศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจ
ท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน : กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ” ผล
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การศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระยะเวลาในการท างานมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

6) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า พนกังานห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง ท่ีมีเงินเดือนนอ้ยมีความผกูพนัต่อองคก์รมากกว่าพนกังานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น า
โชค 2557 ก่อสร้างท่ีมีเงินเดือนมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก เพราะ รายไดข้องบุคคลมีอิทธิพลอย่างส าคญัต่อปฏิกิริยาของ
ผูป้ฏิบติังาน เน่ืองจากการท างานพนักงานทุกคนล้วนหวงัค่าตอบแทนท่ีสามรถน ามาใช้ในการด ารงชีวิตได้ ซ่ึ ง
พนกังานท่ีมีเงินเดือนนอ้ยเป็นพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีนอ้ย เพ่ิงเร่ิมเขา้ท างาน จึงมีความคาดหวงัว่า
หากอยูป่ฏิบติังานในองคก์รแห่งน้ีตอ่ไปจะมีเงินเดือนท่ีเพ่ิมข้ึน ต่างจากพนกังานท่ีมีเงินเดือนท่ีมากกว่าเน่ืองจากมีการ
ปฏิบติังานมาเป็นเวลานาน การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนจึงอยู่ในระดบัท่ีน้อยลง จึงท าให้รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่าง
กันมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง แตกต่างกัน ซ่ึงมีความ
สอดคล้องกับงานวิจยัของ อุไรวรรณ แก้วเก็บ พิมพ์ปวีณ์ วฒันาทรงยศ  และอภิญญา อิ งอาจ (2559) ศึกษาเร่ือง 
“อิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีต่อความผูกพนัองค์การของพนักงานบริษัทในกลุ่มปิโตรเคมี จงัหวดั
ระยอง” พบว่า ราไยด้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีต่อความผูกพนัองค์การของพนักงานบริษัทในกลุ่มปิโตรเคมี 
จงัหวดัระยอง แตกต่างกนั 

7.2 ผลการศึกษาวจิัยข้อมูลปัจจัยจูงใจทีป่ระกอบด้วย ความส าเร็จในการท างาน การได้รับการยอมรับนับถือ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบในงาน และความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง แตกต่างกัน พบว่ามี 3 ด้าน ที่สอดคล้องกับสมมตฐิาน 
ซ่ึงสามารถอภปิรายโดยเรียงตามค่าน า้หนักดังนี ้คือ 

1) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ ปัจจยัจูงใจดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือกบัความผูกพนัต่อองค์กร
ของพนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง มีค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากบั 
.402 (ค่า sig 0.000 นอ้ยกว่า 0.05) แสดงว่า ปัจจยัจูงใจดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือส่งผต่อความผกูพนัต่อองค์กร
ของพนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 เพราะการไดรั้บค าชมเชยและความเช่ือถือไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชาว่ามีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกบังาน
ท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็นส่ิงท่ีพนกังานทุกคนปรารถนา ซ่ึงจะท าให้พนกังานมีความรู้สึกพึงพอใจและไดรั้บการยอมรับ
จากเพ่ือนร่วมงาน และท าให้ความรู้สึกว่าเป็นผูห้น่ึงท่ีมีส่วนร่วมท าให้งานในองคก์รกา้วหนา้ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ อุไรวรรณ แก้วเก็บ พิมพ์ปวีณ์ วฒันาทรงยศ  และอภิญญา อิงอาจ (2559) ศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของ
แรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีต่อความผูกพนัองค์การของพนักงานบริษัทในกลุ่มปิโตรเคมี จงัหวัดระยอง” พบว่า 
ปัจจยัจูงใจดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือมีต่อความผูกพนัองค์การของพนักงานบริษทัในกลุ่มปิโตรเคมี จงัหวดั
ระยอง 

2) ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติักบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง มีค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากบั .229 (ค่า sig 0.002 
น้อยกว่า 0.05) แสดงว่า ปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัส่งผต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานห้างหุ้นส่วน
จ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เพราะหากว่างานท่ี
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ปฏิบติัอยู่นั่นมีส่วนช่วยส่งเสริมความกา้วหนา้ในการท างาน และหน่วยงานไดก้  าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของไว้
อย่างชัดเจน และการได้รับมอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถ และความถนัดท่ีมีอยู่ จะท าให้พนักงานมี
ความรู้สึกพอใจการท างานและส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รมากยิ่งข้ึน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนญั
พร สุวรรณคาม (2559) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการท างาน ความพึงพอใจในงาน ท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อ
องค์การของพนักงานธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง” พบว่า ปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัส่งผลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์ารของพนกังานธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 

3) ดา้นความส าเร็จในการท างาน ปัจจยัจูงใจดา้นความส าเร็จในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง มีค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากบั .177 
(ค่าsig 0.018 น้อยกว่า 0.05) แสดงว่า ปัจจยัจูงใจดา้นความส าเร็จในการท างานส่งผต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
เพราะหากการท างานท าให้มีโอกาสในการก าหนดเป้าหมายและวิธีการท างานในหน้าท่ีของตนเองได ้เม่ือตอ้งเผชิญ
กบัปัญหาในการปฏิบติังานพนักงานสามารถแกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นอย่างดี และไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของตนเอง
อยา่งเต็มท่ีเพ่ือให้งานท่ีรับผดิชอบส าเร็จจึงท าให้พนกังานรู้สึกว่าหนา้ท่ีของตนเองส าคญัแต่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
องค์กร ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นันทนพ เข็มเพชร และพบสุข ช่าชอง (2561) ศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจใน
การท างานของพนักงานสายสนับสนุนในกลุ่ม Generation Y: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม” พบว่า 
ความส าเร็จในการท างานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสายสนับสนุนในกลุ่ม Generation Y: 
กรณีศึกษามหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

7.3. ผลการศึกษาวิจัยข้อมูลปัจจัยค า้จุนที่ประกอบด้วย นโยบายและการบริหารขององค์การ การบังคับ
บัญชาและการควบคุมดูแล ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน ความสัมพันธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา ต าแหน่ง
งาน ความมั่นคงในการท างาน ชีวิตส่วนตัว สภาพการท างาน และเงินเดือน / ค่าตอบแทน  มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากัด น าโชค 2557 ก่อสร้าง แตกต่างกัน พบว่ามี 6 ด้าน ที่สอดคล้องกบั
สมมตฐิาน ซ่ึงสามารถอภปิรายโดยเรียงตามค่าน า้หนักดังนี ้คือ 

1) ด้านเงินเดือน / ค่าตอบแทน ปัจจัยค ้ าจุนด้านเงินเดือน / ค่าตอบแทนกับความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง มีค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากบั .380 
(ค่าsig 0.000 น้อยกว่า 0.05) แสดงว่า ปัจจัยค ้ าจุนดา้นเงินเดือน / ค่าตอบแทนส่งผต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
เพราะการไดรั้บสวสัดิการ หรือค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ไดรั้บเงินเดือนท่ีเหมาะสมกบัปริมาณงาน ท าให้พนกังานเกิด
ความผูกพนักบัองค์กรมากข้ึน นอกจากน้ีแลว้หากไดรั้บการดูแลส่งเสริมดา้นสุขภาพต่าง ๆ เช่น การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี วงเงินประกนัอุบติัเหตุ ลว้นเป็นเหตุให้พนกังานผกูพนักบัองคก์รมากยิง่ข้ึน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ นนัทนพ เข็มเพชร และพบสุข ช่าชอง (2561) ศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจในการท างานของพนกังานสายสนับสนุนใน
กลุ่ม Generation Y: กรณีศึกษามหาวิทยาลยัมหาสารคาม” พบว่า เงินเดือนค่าตอบแทน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนกังานสายสนบัสนุนในกลุ่ม Generation Y: กรณีศึกษามหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2) ดา้นความมัน่คงในการท างาน ปัจจยัค ้ าจุนดา้นความมัน่คงในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง มีค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากบั .294 
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(ค่าsig 0.000 น้อยกว่า 0.05) แสดงว่า ปัจจยัค ้ าจุนดา้นความมัน่คงในการท างานส่งผต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
เพราะหากพนักงานรู้สึกว่างานท่ีปฏิบติัอยู่เป็นงานท่ีมีความมัน่คงดา้นอาชีพ งานท่ีปฏิบติัอยู่เป็นงานท่ีมีความมัน่คง
ดา้นการเงิน ท าให้พนกังานมีความมัน่ใจต่อความมัน่คงขององคก์ร และมีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์รดว้ยเช่นกนั ซ่ึงมี
ความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พฒัน์นรี จ  าปาเงิน (2553) ศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนกังาน : กรณีศึกษา ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ” พบว่าแรงจูงใจดา้นความมัน่คงในการท างาน มี
ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม 

3) ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ปัจจยัค ้ าจุนดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน/
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชากบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง มีค่าสัมประสิทธ์ิใน
รูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากบั .259 (ค่าsig 0.000 นอ้ยกว่า 0.05) แสดงว่า ปัจจยัค ้าจุนดา้นความสัมพนัธ์กบั
เพ่ือนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาส่งผต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เพราะพนกังานจะมีแรงจูงใจในการท างานหากเพ่ือน
ร่วมงานมีความเป็นมิตรต่อกัน มีความเป็นกันเอง สามารถช่วยเหลือซ่ึงกันและกันได้ ท  าให้มีความสุขในการ
ปฏิบติังานร่วมกบัเพ่ือนร่วมงาน และมีความผูกพนักบัองค์กรตามไปดว้ย ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรี
กมน จินตนานนท ์ (2557) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุน วฒันธรรมองคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนัต่อ
องคก์รของขา้ราชการส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีนครปฐม” พบว่า ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงาน
มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

4) ดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหนา้งาน ปัจจยัค ้าจุนดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหนา้งานกบัความผกูพนัต่อองค์กร
ของพนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง มีค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากบั 
.232 (ค่าsig 0.002 นอ้ยกว่า 0.05) แสดงว่า ปัจจยัค ้าจุนดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหนา้งานส่งผต่อความผกูพนัต่อองค์กร
ของพนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 เพราะหากพนกังานมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้งัคบับญัชา ได้รับไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชา โดยไดรั้บมอบหมาย
งานส าคญัอยู่เสมอ และการไดรั้บค าปรึกษาจากผูบ้งัคบับญัชาเม่ือมีปัญหาในการท างานอยู่เสมอ ท าให้พนักงานเกิด
ความเคารพต่อผูบ้งัคบับญัชา และเช่ือมัน่ว่าผูบ้งัคบับญัชามีความเหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าท่ี และเป็นผลท าให้เกิด
ความผกูพนัต่อองคก์รซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พฒัน์นรี จ  าปาเงิน (2553) ศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจท่ีมีผลต่อ
ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน : กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ” พบว่าแรงจูงใจ
ความสัมพนัธ์กบัหัวหนา้งาน มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม 

5) ดา้นชีวิตส่วนตวั ปัจจยัค ้ าจุนดา้นชีวิตส่วนตวักบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
น าโชค 2557 ก่อสร้าง มีค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากบั .157 (ค่าsig 0.012 นอ้ยกว่า 0.05) 
แสดงว่า ปัจจยัค ้ าจุนดา้นชีวิตส่วนตวัส่งผต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 
ก่อสร้าง ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เพราะหากพนกังานมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดี
เม่ือปฏิบติังานในองคก์ร มีความสะดวกในการเดินทางมายงัสถานท่ีท างาน โดยท่ีการท างานกบัองคก์รน้ีไม่กระทบต่อ
การใชชี้วิต ซ่ึงหลงัจากเลิกงานสามารถใชชี้วิตส่วนตวัไดต้ามท่ีตอ้งการ จะท าให้พนักงานเกิดความผูกพนัต่อองคก์ร
ในท่ีสุด ซ่ึงมีความสอดคล้องกบังานวิจยัของ ปรีกมน จินตนานนท์ (2557) ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค ้ าจุน 
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วฒันธรรมองคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีนครปฐม” พบว่า 
ปัจจยัค ้าจุนดา้นความเป็นอยูส่่วนตวัมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

6) ด้านสภาพการท างาน ปัจจัยค ้ าจุนด้านสภาพการท างาน กับความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง มีค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากบั .156 (ค่าsig 0.014 
น้อยกว่า 0.05) แสดงว่า ปัจจยัค ้ าจุนดา้นสภาพการท างาน ส่งผต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานห้างหุ้นส่วน
จ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เพราะหากบรรยากาศ
โดยทัว่ไปขององค์กรส่งเสริมการท างาน องค์กรมีเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ใชใ้นหน่วยงานอย่างเพียงพอเหมาะสม 
สถานท่ีท างานมีแสงสว่าง อากาศถ่ายเท มีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังาน และหน่วยงานมีความปลอดภยัใน
การปฏิบติังาน จะเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้พนกังานเกิดความผกูพนัต่อองคก์ร ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนัท
นพ เข็มเพชร และพบสุข ช่าชอง (2561) ศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจในการท างานของพนักงานสายสนับสนุนในกลุ่ม 
Generation Y: กรณีศึกษามหาวิทยาลยัมหาสารคาม” พบว่า สภาพการท างาน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังานสายสนบัสนุนในกลุ่ม Generation Y: กรณีศึกษามหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 

8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากผลการสรุปและวิเคราะห์ผลการวิจยั ท  าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รของ

พนกังานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง เพ่ือน าผลการศึกษาไปปรับปรุง แกไ้ข วางแผน พฒันาระบบบริหาร
ภายในองคก์ร และใชใ้นการเสริมสร้างความผกูพนัต่อองคก์ร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 8.1 จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และ
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 
ก่อสร้าง แตกต่างกนั ดงันั้นองค์กรควรให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัของพนักงาน ทั้งน้ีเน่ืองดว้ย
ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นทศันคติของผูป้ฏิบติังานท่ีเช่ือมโยงระหว่างบุคคลนั้น ๆ กบัองคก์ร ซ่ึงเป็นไปในรูปของส่ิง
ท่ีเขาไดล้งทุนไปในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในองคก์รนั้น 
ตลอดจนค่าตอบแทนต่าง ๆ  ท่ีองค์กรมอบให้ ซ่ึงท าให้เขาสูญเสียโอกาสท่ีจะไปท างานท่ีอ่ืน ๆ  แต่ส่ิงท่ีเขาสูญเสียไป
กบัการลงทุนนั้นจะส่งผลตอบแทนคืนมาอนัอาจเป็นไปในรูปของระดบัความอาวุโสในงาน ระดบัต าแหน่ง การไดรั้บ
การยอมรับ การไดค่้าตอบแทนท่ีสูงข้ึน การมีสิทธิพิเศษ หรือไดรั้บส่ิงตอบแทนในรูปเบ้ียหวดั บ าเหน็จบ านาญ ค่า
รักษาพยาบาล สวสัดิการต่าง ๆ เป็นตน้ ทั้งน้ีจากการศึกษามีขอ้คน้พบว่า พนกังานท่ีมีอาย ุระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
และเงินเดือนท่ีนอ้ย มีความผกูพนัต่อองคก์รมากกว่าพนกังานท่ีมีอายงุาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และเงินเดือนท่ี
มากกว่า ดงันั้นแลว้องค์กรจึงควรให้ความส าคญักับทุก ๆ คนในองค์กรอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าบุคคลนั้ นจะมีอายุ 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน รวมทั้งการเพ่ิมเงินเดือน โดยการมีค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบังานท่ีตอ้งปฏิบติัเป็นส าคญั 
เพ่ือให้พนักงานทุกคนไม่ว่าจะมีอายุเท่าไร ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ก่ีปี ซ่ึงเร่ืองส าคัญท่ีพนักงานทุกคนให้
ความส าคญัเพ่ือให้บุคลากรดงักล่าว มีความผกูพนัต่อองคก์รดงันั้นองคก์รจึงตอ้งให้ความส าคญักบัลกัษณะส่วนบุคคล
ท่ีแตกต่างกนัของพนกังานเพ่ือสร้างความผกูพนัให้เกิดข้ึนแก่พนกังานทุกคนในองคก์ร 
 8.2 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัจูงใจดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ และดา้น
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง อย่างมี
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นัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดั้งนั้นเพ่ือเป็นการกระตุน้ให้เกิดความผูกพนัต่อองค์กรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึง
ควรพิจารณาประเด็นต่อไปน้ี 
  8.2.1 ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ องคก์รควรมีการส่งเสริมให้พนกังานรู้สึกมีส่วนร่วมท าให้
งานในองคก์รกา้วหนา้ ให้การยกยอ่งชมเชยและความเช่ือถือไวว้างใจพนกังาน เพ่ือให้พนกังานมีความรู้สึกภูมิใจ และ
เกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน 
  8.2.2 ดา้นลักษณะงานท่ีปฏิบติั องค์กรควรสร้างการรับรู้แก่พนักงานให้พนักงานรู้สึกว่างานท่ี
ปฏิบติัอยู่นั่นมีส่วนช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ โดยท่ีองค์กรได้มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
พนักงานแต่ละคนไวช้ดัเจน โดยการมอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถ และความถนัดท่ีมีอยู่ เพ่ือให้พนักงาน
เกิดความความรู้สึกพอใจและจูงใจให้อยากปฏิบติั 
  8.2.3 ดา้นความส าเร็จในการท างาน องคก์รควรมีการให้โอกาสในการก าหนดเป้าหมายและวิธีการ
ท างานในหน้าท่ีของพนกังานแต่ละคน โดยเม่ือพนักงานตอ้งเผชิญกบัปัญหาควรเปิดโอกาสให้พนกังานไดมี้โอกาส
ทดลองหาวิธีการแกไ้ขดว้ยตนเองก่อน เพ่ือเป็นการสร้างความภูมิใจให้แก่พนักงาน และให้พนักงานรู้สึกว่าตนได้
ท  างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย และเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้พนกังานเกิดความรู้สึกท่ีดีและมีความผูกพนั
กบัองคก์รต่อไป 
 8.3 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัค ้ าจุนดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหน้างาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน/
ผูใ้ต้บังคับบัญชา ด้านความมั่นคงในการท างาน ด้านชีวิตส่วนตัว ด้านสภาพการท างาน และด้านเงินเดือน / 
ค่าตอบแทน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั น าโชค 2557 ก่อสร้าง อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 ดั้งนั้นเพ่ือเป็นการกระตุน้ให้เกิดความผกูพนัต่อองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงควรพิจารณา
ประเด็นต่อไปน้ี 
  8.3.1 ดา้นเงินเดือน / ค่าตอบแทน องค์กรควรมีการจดัสรรสวสัดิการ ค่าตอบแทนต่าง  ๆ อย่าง
เหมาะสมกบัปริมาณงาน และการไดรั้บเงินเดือนท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ นอกจากน้ีควรมีการจดัการ
สวสัดิการต่าง ๆ ให้แก่พนงักาน เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี โบนสัประจ าปี เพ่ือจูงใจให้พนักงานเกิดความผูกพนั
กบัองคก์รต่อไป 
  8.3.2 ดา้นความมัน่คงในการท างาน องคก์รควรสร้างการรับรู้ให้เกิดข้ึนแก่พนกังานว่างานท่ีปฏิบติั
อยูเ่ป็นงานท่ีมีความมัน่คงดา้นอาชีพ และเป็นงานท่ีมีความมัน่คงดา้นการเงิน โดยมีการประเมินผลการปฏิบติังานอยู่
สม  ่าเสมอเพ่ือการประเมินการท างานและค่าตอบแทนในการท างาน และสร้างความมัน่ใจต่อความมัน่คงขององคก์ร 
  8.3.3 ด้านความสัมพันธ์กับเ พ่ือนร่วมงาน/ผู ้ใต้บังคับบัญชา  องค์กรควรมีการส่งเสริม
สภาพแวดล้อมในการท างาน สร้างบรรยากาศความเป็นมิตรต่อกนัสามารถช่วยเหลือซ่ึงกนัและกันได้ เพ่ือสร้าง
ความสุขในการท างานและสร้างความผกูพนัต่อองคก์รให้เกิดข้ึนแก่พนกังานต่อไป 
  8.3.4 ดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหน้างาน ผูบ้งัคบับญัชาควรสร้างความเป็นกนัเองในการท างาน มี
การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับพนักงาน เพ่ือให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นกันเอง และให้ความเคารพเช่ือมั่นว่า
ผูบ้งัคบับญัชามีความเหมาะสมกบัต าแหน่ง และกลา้ท่ีจะขอรับค าปรึกษาจากผูบ้งัคบับญัชาเม่ือมีปัญหาในการท างาน
อยูเ่สมอ 
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  8.3.5 ดา้นชีวิตส่วนตวั องค์กรตอ้งตระหนักถึงความเป็นอยู่ของพนักงานตอ้งให้การท างานกับ
องค์กรน้ีไม่กระทบต่อการใชชี้วิต หลงัจากเลิกงานพนักงานตอ้งสามารถใชชี้วิตส่วนตวัไดต้ามท่ีตอ้งการ และการมี
ความสะดวกในการเดินทางมายงัสถานท่ีท างาน และตอ้งมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีเม่ือปฏิบติังานในองคก์ร จึงจะท าให้
พนกังานเกิดความความผกูพนักบัองคก์ร 
  8.3.6 ดา้นสภาพการท างาน องคก์รควรมีการจดัการสภาพแวดลอ้มในการท างานให้พร้อมส าหรับ
การปฏิบติังานอยู่เสมอ สถานท่ีท างานควรมีแสงสว่าง อากาศถ่ายเท มีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังาน มี
เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ใชใ้นหน่วยงานอยา่งเพียงพอเหมาะสม และควรมีความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
 จากผลสรุป ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ในการรท าวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 
  1) ควรท าการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เพ่ิมเติมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงาน 
เพ่ือประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจให้ดียิง่ข้ึนต่อไป 
  2) ควรใชส้ถิติในแง่มุมอ่ืนๆ มาประกอบการศึกษา เช่นการเปรียบเทียบและระหว่างปัจจยัต่างๆ 
เพ่ือให้มีขอ้มูลท่ีครอบคลุมและน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้ลายแนวทางมากยิง่ข้ึน 
  3) ควรส ารวจขอ้มูลจากคู่แข่ง หรือธุรกิจท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั เพ่ือทราบปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ความผกูพนัต่อองคก์รของคู่แข่ง เพ่ือน ามาเปรียบเทียบ และป็นแนวทางในการปรับปรุงองคก์รให้ดียิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัคือ 1.เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุท่ีมีผลกระทบต่อการสมคัรสมาชิกใหม่ของสาขา

ต่าง ๆ  2.เพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมยอดสมาชิกใหม่ให้แก่สาขาต่าง ๆ ท่ียงัมีอตัราการเติบโตทางการตลาดไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายในปัจจุบนั และ 3.เพ่ือศึกษารูปแบบกลยุทธ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูใ้ชบ้ ริการ Jetts  
24hour Fitness โดยใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และอาศยัแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบสนทนา
กลุ่มเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า สาเหตุหลกัท่ีท าให้มีผลกระทบต่อการสมคัรสมาชิก
คือ การท่ีคนทัว่ไปทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพทัยา ยงัไม่รู้จกัธุรกิจออกก าลงักายภายใตช่ื้อ Jetts  24hour Fitness 
ไดดี้มากพอท่ีจะตดัสินใจใชบ้ริการ ดงันั้น จึงควรมีการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยการเลือกใชก้ลยุทธ์การเติบโต กล
ยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ และกลยุทธ์การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ มาเป็นกลยุทธ์ในการเพ่ิมยอด
สมาชิกใหม่ เพราะทั้ง 3 กลยุทธ์ดังกล่าวน้ีเป็นส่วนส าคัญในการเช่ือมโยงทางให้เป้าหมายทางการตลาดประสบ
ความส าเร็จไดห้ากมีการวางแผนท่ีดีและต่อเน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากสามารถใชก้ลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการมาเป็นกลยุทธ์หลกัเพ่ือสร้างการรับรู้และการจดจ าให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อแบรนด ์Jetts 24hour Fitness ก็
จะเป็นส่วนท าให้เกิดความน่าสนใจและดึงดูดให้เกิดความตอ้งการในการสมคัรสมาชิกหรือการเขา้มาใชบ้ริการจาก
กลุ่มผูท่ี้ตอ้งการออกก าลงักายไดม้ากยิง่ข้ึน  
ค าส าคญั: แนวทางการเพ่ิมยอด , ธุรกิจออกก าลงักาย 
 

ABSTRACT 

This research is the main objective ; 1. To analyze the causes that affect the members of the various branches 
2.  Guidelines for adding new members to the elite branch of the growth of the market do not meet the current goals 
and 3.  Studies to form a strategy that can meet the needs of service users Jetts 24hour FItness.   Using quantitative 
research and qualitative research that relying on questionnaires, interviews and focus groups as a tool to collect data.  
The results showed that the primary cause is affecting subscriptions. The people in Bangkok and Pattaya also known 
under the name Jetts  24hour Fitness business well enough to decide to use the service .   Therefore, it should have 
solved the problem by choosing growth strategies,  Integrated Marketing Communications  Strategy, and customer 
relationship management strategies for building relationships with customers.  A strategy of adding new subscribers 
because all three of these strategies are critically linked to the marketing goals succeed if it  is well planned and 
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ongoing.  Especially if you can use communication strategies, marketing integrated as a core strategy to build 
awareness and recognition for the good image of the brand Jetts  24hour Fitness.  It is contributing to the attractiveness 
and appeal to the need to register or to use the services of a group of people who want to exercise more . 
Keyword : The Guidelines for Increase New Member , Fitness 
 
1. บทน า 

ปัจจุบนัเราคงไม่ปฏิเสธว่าการออกก าลงักายเป็นเร่ืองส าคญัและจ าเป็นกบักลุ่มคนทุกเพศทุกวยั สังเกตได้
จากขอ้มูลท่ีกล่าวในภาพรวมเก่ียวกบัการออกก าลงักายไวใ้นเว็ปไซส์ของส านกังานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (www.thaihealth.or.th) ว่า การออกก าลงักายประจ าจะมีส่วนท าให้สุขภาพดี จะเจ็บป่วยนอ้ยกว่าและมีอายุยืน
กว่า การออกก าลงักายไม่เพียงแต่ท าให้ร่างกายแข็งแรงข้ึน แต่ยงัช่วยให้สุขภาพจิตดีและยงัมีประโยชน์อีกหลาย
ประการ จากประเด็นดงักล่าวน้ีเองท าให้เป็นผลสืบเน่ืองให้เกิดแนวทางในการออกก าลงักายหลากหลายรูปแบบ ใน
ขณะเดียวกนัก็ส่งผลให้ธุรกิจออกก าลงักายเติบโตมากข้ึนตามล าดบั  

ทั้งน้ี ธุรกิจออกก าลงักายภายใตช่ื้อ Jetts  24hour Fitness  นับเป็นอีกหน่ึงแบรนด์ในธุรกิจออกก าลงักายท่ี
เร่ิมมีช่ือเสียงมากข้ึนดว้ยวิสัยทศัน์และเป้าหมายท่ีจะสร้างให้เป็นสถานท่ีออกก าลงักาย 24 ชัว่โมง เพ่ือตอบรับความ
ตอ้งการของกลุ่มคนต่าง ๆ ซ่ึงในปัจจุบนัมีการขยายสาขาถึง 19 สาขาทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั  

จากการสัมภาษณ์คุณเดน เค็นทเ์วล ผูจ้ดัการประจ าประเทศไทยของ Jetts Fitness 24Hour  ท  าให้ทราบว่า 
“Jetts Fitness 24Hour มีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความแตกต่างของการออกก าลงักายและการบริการท่ีดีให้แก่ผูม้าใช้
บริการในทุก ๆ สาขา เพราะมีความเช่ือมัน่ว่าธุรกิจออกก าลังกายมีสไตล์ (style) ในการสร้างแนวทางของการ
ให้บริการดา้นการออกก าลงกายท่ีไม่เหมือนใคร  ก็จะเป็นส่วนหน่ึงท่ีทา้ทายความสามารถให้ Jetts Fitness 24 Hour 
ไดส้ร้างความเป็นแบรนด์ท่ีมีความแตกต่างและมีการบริการท่ีดีและครบวงจรไดอ้ย่างดียิ่งข้ึนต่อไป”   แต่อย่างไรก็
ตาม เป้าหมายในการขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองตลอด 3 ปีท่ีผ่านมา ยงัไม่สามารถคาดการณ์หรือท าให้เป็นไปตามท่ี
คาดหวังหรือก าหนดเป้าหมายทางการตลาดไว้ได้ในทุกพ้ืนท่ีท่ีเปิดให้บริการ  โดยสรุปได้ว่า สาขาในเขต
กรุงเทพมหานครบางพ้ืนท่ีมียอดสมาชิกใหม่ท่ียงันอ้ยกว่าเป้าหมายถึง 20% โดยประมาณ รวมทั้งสาขาพทัยาท่ีก  าลงัมี
การท า Pre-sale นั้นก็ยงัมียอดผูม้าสมคัรต ่ากว่า 50% ท  าให้เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้ตอ้งเกิดการทบทวนอย่างมากในการ
พิจารณาแกไ้ขให้เกิดภาพรวมของยอดสมาชิกดีข้ึนและมีสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนในระยะต่อไป (ลลดา พยุรัตน์, สัมภาษณ์, 
20 พฤศจิกายน 2561)   ภาพรวมปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัยอดสมาชิกของ Jetts 24hour Fitness น้ี ท าให้ผูศึ้กษามีความ
สนใจท่ีจะท าการหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในเชิงการตลาดเพ่ือน ามาเป็นส่วนในการหาแนวทางกลยุทธ์ท่ีจะสามารถเพ่ิม
สัดส่วนสมาชิกใหม่ของ Jetts 24hour Fitness ให้เพ่ิมมากข้ึนไดต่้อไป 

 

2. แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาทางการตลาดท่ีก าลงัเป็นประเด็นเกิดข้ึนจริงใน

ปัจจุบนัขององค์กร ทั้งน้ี ผูศึ้กษาจึงไดน้ าแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีจะสามารถน ามาเป็นส่วนหน่ึงในการวิเคราะห์
ภาพรวมและน าไปสู่การก าหนดแนวทางการตลาดให้แก่องคก์รได ้ ซ่ึงประกอบไปดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ซ่ึงอธิบายความหมายในภาพรวมไดว้่า พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคหมายถึง การแสดงถึงความตอ้งการของบุคคลท่ีจะซ้ือสินคา้และใชบ้ริการ เพ่ือให้ไดซ่ึ้งความพึงพอใจตามท่ี

http://www.thaihealth.or.th/
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คาดหวงัไว ้ซ่ึงบุคคลจะมีการพิจารณาเลือกซ้ือหรือเลือกใชบ้ริการว่า มีความจ าเป็นหรือตอ้งการท่ีจะซ้ืออะไร เพราะ
เหตุใดจึงตดัสินใจซ้ือ จะซ้ือท่ีไหน เม่ือไหร่ อยา่งไร และบ่อยคร้ังมากนอ้ยเพียงใด นอกจากนั้นบุคคลจะมีการประเมิน
สินคา้หรือบริการนั้น ๆ เพ่ือการตดัสินใจในการซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการในคร้ังต่อ ๆ ไป 

 2. แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด  เน่ืองจากงานวิจยัคร้ังน้ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริการ 
ทั้งน้ีผูว้ิจยัจึงไดน้ าหลกัการตามกลยทุธ์ทางการตลาด 7Ps มาเป็นส่วนหน่ึงในการอธิบายความสอดคลอ้งกบัธุรกิจ โดย
กลยุทธ์ทางการตลาด 7Ps จะเน้นหลักการท่ีเก่ียวข้องกบั 1. ผลิตภัณฑ์ (Products)  2. ราคา (Price)  3. สถานท่ีจดั
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ (Place)  4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  5. บุคคล (People or Employee)  6. หลกัฐานทาง
กายภาพ (Physical Evidence / Presentation)    และ 7. กระบวนการ (Process)    
 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแบรนด์   ซ่ึงหากกล่าวโดยสรุป แบรนด์หากกล่าวโดยสรุป แบรนด์มี
ความหมายรวมถึง รูปบบของสัญลกัษณ์ท่ีองคก์ร สินคา้และบริการสร้างข้ึนมาเพ่ือท าให้เกิดการรับรู้ต่อผูบ้ริโภค และ
ท าให้เกิดความรู้สึกขา้ใจและเช่ือมัน่ในองคก์ร สินคา้และบริการ ซ่ึงส่ิงส าคญัในการท าให้องคก์รหรือธุรกิจเป็นท่ีรู้จกั
ก็ตอ้งอาศยักระบวนการของการส่ือสารแบรนด์ดงัท่ี  Philip Kotler (2015)  ไดก้  าหนดขั้นตอนการส่ือสารแบรนดไ์ว้
ทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี  
  1. Brand Knowledge เป็นการสร้างความรู้เก่ียวกับแบรนด์สู่ผูบ้ริโภค ท าให้ผูบ้ ริโภคเกิดความ
ตระหนกัรู้ต่อแบรนดสิ์นคา้หรือบริการนั้นๆ 
  2. Brand Liking เป็นการสร้างความช่ืนชอบในแบรนด ์ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความรักในแบรนดน์ั้นๆ    
          3.  Brand Preference เป็นการสร้างความช่ืนชอบในแบรนด ์โดยการชอบแบรนด์น้ีมากกว่าแบรนด์
คู่แข่งอ่ืนๆ  
          4.  Brand Conviction เป็นการสร้างความรู้สึกให้กบัผูบ้ริโภค โดยให้ผูบ้ริโภคเช่ือว่า แบรนด์น้ีเป็น
แบรนดท่ี์ดีกว่าแบรนดคู่์แข่ง 
          5. Purchase เป็นการกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการแบรนดน์ั้นๆ      
 4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์องค์กร  การก าหนดแนวทางเพ่ิมยอดสมาชิกให้แก่ธุรกิจออกก าลงั
กายภายใต ้ Jetts Fitness 24hour น้ี นับเป็นการแสดงถึงศกัยภาพในการบริหารจดัการขององค์กร ทั้งน้ีกลยุทธ์การ
ขยายตวั (Growth Strategy) จึงนับเป็นกลยทุธ์หน่ึงท่ีส าคญัส าหรับการตลาดของธุรกิจดงักล่าว ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาถึง
ปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ 

  1.  Market Penetration หมายถึง การมุ่งเน้นในการเจาะตลาดกลุ่มเดิม หรือกล่าวได้ว่าเน้นท า
การตลาดกบักลุ่มเป้าหมายท่ีองค์กรก าหนดไว ้นอกจากนั้นเน้นกระบวนการทางการตลาดในลกัษณะของการจูงใจ
ด้วยวิธีการจัดการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่าง ๆ ให้มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการลด แลก แจก แถม ทั้งน้ีเพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจในสินคา้และบริการมากข้ึน 

  2.  Market Development Strategy  เป็นกลยุทธ์ของการพฒันาตลาด ท่ีมุ่งเน้นใชก้บัสินคา้เดิม แต่มี
คลาดใหม่ ๆ   ซ่ึงในลกัษณะน้ีจะคลา้ยกบัการท่ีองคก์รไดพ้ยายามขยายตวัไปในตลาดใหม่ ๆ หรืออาจะใชช่้องทางการ
จดัจ าหน่ายในรูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจมากข้ึน  แต่อย่างไรก็ตามองค์กรตอ้งค านึงถึงการจดัการเชิง
ระบบและเงินทุนให้พอเหมาะกบัการขยายตลาด   

  3.  Product Development Strategy หมายถึง กลยุทธ์ท่ีเน้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่เพ่ือตอบสนอง
กลุ่มตลาดเดิม  ซ่ึงในกลยทุธ์น้ีตอ้งอาศยักระบวนการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการต่าง ๆ เป็นอยา่งดี เพ่ือท่ีองคก์รจะสามารถ
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น าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงและพฒันาสินคา้ผละบริการขงตนเองให้ดียิง่ข้ึน รวมทั้ง สามารถตอบสนองความตอ้งการ
และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคไดใ้นท่ีสุด  

    4. Diversification Strategy คือ กลยุทธ์ท่ีเน้นกบัการผลิตสินคา้ใหม่กบักลุ่มตลาดใหม่ หมายความ
ว่าองคก์รจะตอ้งมีการแยกผลิตภณัฑข์องตนเองออกเป็นกลุ่มผลิตภณัฑย์อ่ยในลกัษณะต่าง ๆ หรือท่ีเรียกว่า sub brand 
ซ่ึงเท่ากบัเป็นการเปิดตลาดใหม่และสามารถท าให้เกิดการยอมรับในกลุ่มผูบ้ริโภคไดอ้ย่างรวดเร็วหากสินคา้หรือ
บริการนั้นสามารถตอบสนองกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มยอ่ยต่าง ๆ ไดอ้ยา่งดี   

 5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการสร้างความสัมพันธ์กบัลูกค้า  ในการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมยอด
สมาชิกให้แก่ธุรกิจในคร้ังน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มลูกคา้เป็นส าคญั ซ่ึงแนวคิดการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้จึง
เป็นส่ิงท่ีพึงกระท าเป็นอยา่งมาก ดงัท่ี ช่ืนจิตต ์ แจง้เจนกิจ (2546, น. 12-13)  ไดส้รุปไวว้่า “การสร้างความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้”  ก็คือ “กิจกรรมการตลาดท่ีกระท าต่อลูกคา้ อาจจะเป็นลูกคา้ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้คนกลางในช่องทางการจดั
จ าหน่ายแต่ละรายอยา่งต่อเน่ืองมุ่งให้ลูกคา้เกิดความเขา้ใจมีการรับรู้ท่ีดี ตลอดจนรู้สึกชอบบริษทัและสินคา้หรือการ
บริการของบริษัท ทั้งน้ีจะมุ่งเน้นกิจกรรมการส่ือสารแบบสองทางมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่าง
บริษทักบัลูกคา้ให้ไดป้ระโยชน์ทั้งสองฝ่าย (Win-Win Strategy) เป็นระยะเวลายาวนาน” ดงันั้น การวางแผนเพ่ือเพ่ิม
ยอดสมาชิกใหม่ให้แก่ธุรกิจออกก าลงักาย Jetts Fitness 24hour จึงตอ้งใชก้ลยทุธ์ดงักล่าวมาท าให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ี
ดีระหว่างธุรกิจกบักลุ่มลูกคา้ปัจจุบนัและกลุ่มลูกคา้ใหม่ท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคตดว้ย 

 
3.  วธิีการศึกษา (ประกอบด้วยกลุ่มตวัอย่าง การสุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา การเกบ็รวบรวมข้อมูล และ

การวเิคราะห์ข้อมูล) 
 การศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชร้ะเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mix Method) โดยเคร่ืองมือไว ้ 2 ประเภทคือ 

วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดว้ยอาศยัวิธีการเก็บขอ้มูลการส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 400 
ชุด เป็นเคร่ืองมือหลกัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มบุคคลทั้งในและนอกองคก์รธุรกิจ โดยมีแนวค าถามท่ีเนน้ตาม
แนวคิดและทฤษฎีท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีครอบคลุมกลุ่มคนทุกกลุ่มท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ี
ก  าลงัตอ้งการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม นอกจากนั้น วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูว้ิจยัไดใ้ช้
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสนทนากลุ่มกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลตามท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีเพ่ือน ามาเป็นขอ้มูลประกอบการ
สรุปและก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ผูว้ิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
รวบรวมความคิดเห็นต่าง ๆ กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ชุด โดยแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครจ านวน 200 ชุด และ กลุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัอยู่ในเขตพทัยาจ านวน 200 ชุด ทั้งน้ีมีรายละเอียดโดย
แบ่งเป็น 5 ส่วนไดแ้ก่ 1). ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์    2).  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการออก
ก าลังกายของผูต้อบแบบสอบถาม  3).  ทศันคติของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับธุรกิจออกก าลังกายในปัจจุบนั  
4).  ทศันคติของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัธุรกิจออกก าลงักาย Jetts 24hour Fitness 5). ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ
ธุรกิจออกก าลงักาย และ 6). ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

ส าหรับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ มีผูใ้ห้ข้อมูลหลกั ได้แก่ ผูบ้ริหารระดับสูง และ ระดับกลางของ Jetts 
24hour Fitness จ านวนทั้งส้ิน 4 ท่าน ซ่ึงผูว้ิจยัจะอาศยัวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กบับุคคลท่ีมีความ
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เก่ียวขอ้งกบัการวางแผนดา้นการตลาดของธุรกิจโดยตรงในคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  1. คุณเดน เค็นทเ์วล ผูจ้ดัการประจ าประเทศ
ไทย Jetts 24hour Fitness  และ 2. คุณลลดา   พยุรัตน์ ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดของแบรนด์ และ เป็นแอดมินเพจของเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ Jetts 24hour Fitness Thailand ดว้ย โดยผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) ใน
ประเด็นของภาพรวมของเป้าหมายทางการตลาด และการก าหนดทิศทางของ Jetts 24hour Fitness เป็นประเด็นหลกั 
นอกจากนั้น ยงัรวมถึงการเลือกกลุ่มประชาชนท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและพทัยาจ านวนพ้ืนท่ีละ 8 ท่าน เพ่ือท า
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยอาศยัแบบสนทนากลุ่มท่ีเน้นประเด็นเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูโ้ภค และความ
ตอ้งการในการใชบ้ริการสถานออกก าลงักายฟิตเนสเป็นประเด็นส าคญั 

การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้  าการการวิเคราะห์และสรุปผลจากการเก็บขอ้มูลท่ีไดท้ั้งในส่วนของการวิจยั
เชิงปริมาณ โดยการใชส้ถิติวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิจยัเชิงคุณภาพ 
ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหาท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม เพ่ือน ามาสรุปให้เห็นถึงแนวทางต่างๆ 
ทางดา้นการตลาดท่ีสามารถจะน ามาใชใ้นการพัฒนาเพ่ือปรับเปล่ียนวิธีการทางการตลาดท่ีจะส่งผลต่อการสร้างกล
ยุทธ์เพ่ือตอบสนองให้เกิดผลลพัธ์ในการเพ่ิมยอดสมาชิกให้แก่ธุรกิจออกก าลงักายภายใต้ช่ือแบรนด์ Jetts 24Hour 
Fitness 

 

 
 
4. ผลการศึกษา (ตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั) 

เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์หลกัในการวิเคราะห์สาเหตุท่ีมีผลกระทบต่อการสมคัรสมาชิก
ใหม่ของสาขาต่าง ๆ  เพ่ือน าไปสู่การหาแนวทางการเพ่ิมยอดสมาชิกใหม่ให้แก่สาขาต่าง ๆ ท่ียงัมีอตัราการเติบโตทาง
การตลาดไม่เป็นไปตามเป้าหมายในปัจจุบนั และ สามารถก าหนดรูปแบบกลยุทธ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ Jetts Fitness24hour ไดต่้อไป ผูศึ้กษาจึงท าการสรุปผลการศึกษาโดยจ าแนกไปตามวิธีการเก็บ
ขอ้มูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการวิจยัเชิงปริมาณกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน จาก 2 พ้ืนท่ี ไดแ้ก่ 
กรุงเทพมหานคร และ พทัยา   สามารถสรุปรายละเอียดตามลกัษณะประชากรศาสตร์ไดด้งัน้ี  

ผูต้อบแบบสอบถามแบ่งเป็น เพศหญิง จ านวน  21 คน คิดเป็นร้อยละ 53 และ เพศชาย จ านวน 188 คน คิด
เป็นร้อยละ 47   
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ผูต้อบแบบสอบถามมีช่วงอายมุากท่ีสุดคือ อาย ุ21 – 25 ปี จ  านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมา คือ 
อาย ุ26 - 35 ปี จ  านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 และต ่ากว่า 21 ปี จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามมีสถานภาพโสดมากท่ีสุดคือจ า260 คน คิดเป็นร้อยละ 65 และมีสถานภาพหย่าร้าง / 
หมา้ย / แยกกนัอยูน่อ้ยท่ีสุดคือจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75   

ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษา ดงัน้ี ระดบัปริญญาตรี จ  านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 รองลงมา 
คือ ปริญญาโทจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18 และอนุปริญญาจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพเป็นลูกจา้งเอกชนมากท่ีสุดจ านวน 124 คน คือเป็นร้อยละ 31.00 และไม่มีอาชีพ
หรือว่างงานมีจ านวนนอ้ยท่ีสุดคือ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 

ผูต้อบแบบสอบถามมีรายได ้ดงัน้ี รายไดต่้อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาทมากท่ีสุดจ านวน 111 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.75 รองลงมา คือ รายไดต่้อเดือนอยู่ระหว่าง10,0001-20,000 บาท จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.50  ส่วนรายไดต้ั้งแต่ 50,000 บาทข้ึนไปนอ้ยท่ีสุดจ านวน 38 คนคิดเป็นร้อยละ 9.50 

นอกจากนั้น เม่ือไดท้  าการสอบถามในประเด็นของการเป็นสมาชิกสถานออกก าลงักาย พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ ไม่ไดเ้ป็นสมาชิก ซ่ึงแสดงดงัตารางต่อไปน้ี 
 

รายการ 

Total จังหวดั 

n % 
กทม พัทยา 

n % n % 

ท่านเป็น
สมาชิกฟิต
เนสหรือไม่ 

Total 400 100.00 200 100.00 200 100.00 
เป็นสมาชิกมานาน
แลว้ 

74 18.50 28 14.00 46 23.00 

ไม่ได้เป็นสมาชิก 291 72.75 158 79.00 133 66.50 
ก าลงัตดัสินใจเป็น
สมาชิก 

35 8.75 14 7.00 21 10.50 

  
รวมทั้ง ประเด็นค าถามความคิดเห็นเก่ียวกบัธุรกิจออกก าลงักาย Jetts  24hour Fitness ท  าให้พบไดว้่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ยงัมีความไม่แน่ใจอยู่หลายประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับช่ือเสียง ความทนัสมยั การเก็บค่าบริการท่ี
เหมาะสม สถานท่ีตั้ง การส่งเสริมการขายท่ีดี การบริการของพนักงาน สภาพแวดลอ้มดี และ มีการบริหารจดัการท่ีดี 
ซ่ึงแสดงผลดงัตารางต่อไปน้ี 
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Total จังหวดั 

n % 
กทม พทัยา 

n % n % 

ท่านเห็นด้วย
หรือไม่ว่า Jetts 
Fines เป็นธุรกจิ
ออกก าลงักายทีม่ี
ช่ือเสียง 

Total 400 100.00 200 100.00 200 100.00 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 5 1.25 5 2.50 0 0.00 

ไม่เห็นดว้ย 20 5.00 7 3.50 13 6.50 

ไม่แน่ใจ 231 57.75 106 53.00 125 62.50 

เห็นดว้ย 115 28.75 72 36.00 43 21.50 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 29 7.25 10 5.00 19 9.50 

ท่านเห็นด้วย
หรือไม่ว่า Jetts 
Fines เป็นธุรกจิ
ออกก าลงักายทีม่ี
ความทนัสมยั 

Total 400 100.00 200 100.00 200 100.00 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 5 1.25 5 2.50 0 0.00 

ไม่เห็นดว้ย 7 1.75 2 1.00 5 2.50 

ไม่แน่ใจ 238 59.50 101 50.50 137 68.50 

เห็นดว้ย 125 31.25 77 38.50 48 24.00 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 25 6.25 15 7.50 10 5.00 
ท่านเห็นด้วย
หรือไม่ว่า Jetts 
Fines เป็นธุรกจิ
ออกก าลงักายทีม่ี
การเกบ็ค่าบริการที่
เหมาะสม 

Total 400 100.00 200 100.00 200 100.00 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 4 1.00 4 2.00 0 0.00 

ไม่เห็นดว้ย 9 2.25 4 2.00 5 2.50 

ไม่แน่ใจ 299 74.75 135 67.50 164 82.00 

เห็นดว้ย 79 19.75 50 25.00 29 14.50 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 9 2.25 7 3.50 2 1.00 
ท่านเห็นด้วย
หรือไม่ว่า Jetts 
Fines เป็นธุรกจิ
ออกก าลงักายทีอ่ยู่
ในสถานทีต่ั้งที่
เหมาะสม 

Total 400 100.00 200 100.00 200 100.00 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 3 0.75 3 1.50 0 0.00 

ไม่เห็นดว้ย 16 4.00 2 1.00 14 7.00 

ไม่แน่ใจ 243 60.75 112 56.00 131 65.50 

เห็นดว้ย 114 28.50 67 33.50 47 23.50 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 24 6.00 16 8.00 8 4.00 

ท่านเห็นด้วย
หรือไม่ว่า Jetts 
Fines เป็นธุรกจิ
ออกก าลงักายทีม่ี
โปรโมช่ันทีด่ี 

Total 400 100.00 200 100.00 200 100.00 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 4 1.00 4 2.00 0 0.00 

ไม่เห็นดว้ย 1 0.25 1 0.50 0 0.00 

ไม่แน่ใจ 279 69.75 122 61.00 157 78.50 

เห็นดว้ย 99 24.75 60 30.00 39 19.50 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 17 4.25 13 6.50 4 2.00 
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 นอกจากนั้นในการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี จากการสนทนากบักลุ่มตวัอย่าง 
2 กลุ่ม ๆ ละ จ านวน 10 คน แบ่งเป็น เพศชาย 10 คน และเพศหญิง 10 คน ทั้งน้ีกลุ่มสนทนานั้นเป็นบุคคลท่ีเคยใช้
บริการสถานออกก าลงักายต่าง ๆ  ทั้งในกรุงเทพมหานครและพทัยา ซ่ึงพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยงัไม่รู้จกั Jetts 
24hour Fitness เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ค าตอบว่า เคยเห็นช่ือ Jetts 24hour Fitness แต่ยงัไม่ไดเ้คยเข้าไป
ติดต่อสอบถาม และไม่แน่ใจว่าเป็นธุรกิจสถานออกก าลงักายท่ีจะตดัสินใจเขา้ไปใชบ้ริการ รวมทั้งยงัไม่ไดใ้ห้ความ
สนใจมากเท่าท่ีควรในการหาขอ้มูลเก่ียวกบัสถานออกก าลงักายดงักล่าว  

จากประเด็นท่ีพบจากกลุ่มตวัอย่างดว้ยการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประเด็นท่ี  ท  าให้ผูว้ิจัย
น ามาประกอบการวิเคราะห์และท าให้พบว่าเป็นประเด็นส าคญัท่ีเป็นผลท าให้สมาชิกในบางสาขาของธุรกิจออกก าลงั
กายภายใตแ้บรนด ์Jetts 24hour Fitness มียอดสมาชิกไม่ไดต้ามเป้าหมายนั้น มาจากเป็นเพราะกลุ่มคนทัว่ไปอาจจะยงั
ไม่รู้จกัแบรนด ์Jetts 24hour Fitness เป็นอยา่งดี จึงท าให้เกิดความไม่มัน่ใจในการท่ีจะสมคัรสมาชิกใหม่ นอกจากนั้น 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ยงัมีวิธีการออกก าลงักายไดห้ลากหลายวิธีท่ีไม่ตอ้งเขา้มาใชบ้ริการท่ีสถานออกก าลงักาย จึงท า
ให้ไม่เห็นความส าคญัหรือความจ าเป็นในการมาสมคัรเป็นสมาชิกสถานออกก าลงักาย  

  

Total จังหวดั 

n % 
กทม พทัยา 

n % n % 

ท่านเห็นด้วย
หรือไม่ว่า Jetts 
Fines เป็นธุรกจิ
ออกก าลงักายทีม่ี
พนักงานให้บริการ
เป็นอย่างดี 

Total 400 100.00 200 100.00 200 100.00 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 4 1.00 4 2.00 0 0.00 

ไม่เห็นดว้ย 3 0.75 2 1.00 1 0.50 

ไม่แน่ใจ 259 64.75 117 58.50 142 71.00 

เห็นดว้ย 112 28.00 66 33.00 46 23.00 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 22 5.50 11 5.50 11 5.50 
ท่านเห็นด้วย
หรือไม่ว่า Jetts 
Fines เป็นธุรกจิ
ออกก าลงักายทีอ่ยู่
ในสภาพแวดล้อม
ทีด่ี 

Total 400 100.00 200 100.00 200 100.00 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 3 0.75 3 1.50 0 0.00 

ไม่เห็นดว้ย 7 1.75 1 0.50 6 3.00 

ไม่แน่ใจ 230 57.50 107 53.50 123 61.50 

เห็นดว้ย 123 30.75 68 34.00 55 27.50 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 37 9.25 21 10.50 16 8.00 

ท่านเห็นด้วย
หรือไม่ว่า Jetts 
Fines เป็นธุรกจิ
ออกก าลงักายทีม่ี
การจัดการบริหาร
จัดการพ้ืนที ่

Total 400 100.00 200 100.00 200 100.00 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 3 0.75 3 1.50 0 0.00 

ไม่เห็นดว้ย 1 0.25 1 0.50 0 0.00 

ไม่แน่ใจ 243 60.75 113 56.50 130 65.00 

เห็นดว้ย 117 29.25 63 31.50 54 27.00 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 36 9.00 20 10.00 16 8.00 
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สาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้พิจารณาไดว้่า หาก Jetts 24hour Fitness ตอ้งการหาแนวทางในการเพ่ิมยอด
สมาชิกใหม่ให้แก่สาขาต่าง ๆ ท่ียงัมีอตัราการเติบโตทางการตลาดไม่เป็นไปตามเป้าหมายในปัจจุบนันั้น  ก็ควรมีการ
ก าหนดการใชก้ลยทุธ์ต่าง ๆ ทางการตลาดให้มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นกลยทุธ์การเติบโต กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการ รวมไปถึงกลยทุธ์การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เพราะกลยทุธ์ต่าง ๆ น้ีจะเป็นส่วนท่ีน าไปสู่การสร้างการ
รับรู้ในช่ือแบรนด์ว่า “Jetts 24hour Fitness” ไดดี้ยิ่งข้ึน อีกทั้งสามารถก าหนดทิศทางการหากลุ่มผูใ้ชบ้ริการหรือหา
กระบวนการสร้างความน่าสนใจจากการพิจารณาถึงส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอยูใ่นรอบคอบ และน ามาเป็นส่วน
ในการเช่ือมโยงกับการบริการท่ีมีอยู่ของธุรกิจ ซ่ึงจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีมาสามารถสร้างกลุ่มสมาชิกใหม่ ๆ ไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง 

อย่างไรก็ตาม เม่ือได้พิจารณาถึงสาเหตุหลัก และได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ แล้ว ท าให้พบได้ว่า
รูปแบบกลยุทธ์ท่ีธุรกิจออกก าลงักายภายใตแ้บรนด์ Jetts 24hour Fitness ควรน ามาใชเ้พ่ือสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการไดน้ั้น คือ   

1. กลยทุธ์การเติบโต (Growth Strategy)  หมายความถึง กลยทุธ์ท่ีเนน้การลงทุน การขยายตลาด หรือการเปิด
โอกาสทางธุรกิจใหม่ เหตุผลหน่ึงท่ีจ  าเป็นในการเลือกกลยทุธ์เติบโตเพราะธุรกิจออกก าลงัภายใตแ้บรนด ์Jetts 24hour 
Fitness นับเป็นการบริหารจดัการในระดบัขององคก์ร ดงันั้นการใช ้    กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) จึงเป็น
การใชก้ลยุทธ์ระดบัองค์กรท่ีจะสามารถท าให้เห็นภาพรวมของการลงทุนทางธุรกิจออกก าลงักายของ Jetts 24hour 
Fitness ไดอ้ยา่งชดัเจนมากข้ึน 

2. กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication Stategy) หมายถึง การ
ใชรู้ปแบบการส่ือสารและการตลาดมาเป็นแนวทางในการด าเนินงานทางการตลาดร่วมกนั ซ่ึงจะอาศยัการผสมผสาน
วิธีการส่ือสารและกระบวนการทางการตลาดท่ีเหมาะสม และใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาดมาเป็นส่วนส าคญัใน
การส่ือสารแบรนด ์Jetts 24hour Fitness ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์    การขายโดยพนกังาน การตลาด
ทางตรงหรือการส่งเริมการขาย ทั้งน้ี การใชก้ารส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการนั้นจะเป็นส่วนช่วยให้ธุรกิจออกก าลงั
ภายใต้แบรนด์ Jetts 24hour Fitness มีแนวทางในการส่ือสารทางการตลาดท่ีชัดเจนมากข้ึน และสามารถจะเลือก
ก าหนดทิศทางในการส่ือสารเพ่ือสร้างการรับรู้และสร้างการเพ่ิมยอกดมาชิกในดีข้ึนในอนาคต เพราะการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการเป็นการใชก้ารส่ือสารท่ีผสมผสานช่องทางในการให้ขอ้มูลต่าง ๆ  ของธุรกิจ ซ่ึงจะส่งผลให้
ธุรกิจไดท้  าการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีส าคญัและเป็นการดึงดูดความสนใจให้แก่กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ หรือผูท่ี้ตอ้งการใชบ้ริการ
แต่ยงัเกิดความไม่แน่ใจได้สามารถรับรู้และเข้าใจในการบริการของธุรกิจออกก าลงัภายใต้แบรนด์ Jetts 24hour 
Fitness ไดดี้ยิง่ข้ึน 

3. กลยุทธ์การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ หรือ Customer Relation Management (CRM)  หมายถึง การ
บริหารจดัการกระบวนการความสัมพนัธ์ดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ทั้งน้ี เหตุผลในการเลือกใชก้ล
ยุทธ์การบริหารความสัมพนัธ์กับลูกคา้ ก็เพราะเป็นกลุยุทธ์หน่ึงท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจให้เกิดข้ึนได้ทั้งต่อ
ผูป้ระกอบการและกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย นอกจากนั้นจะเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างโอกาสท่ีดีต่อการขยายตลาดและ
ส่งผลท่ีดีต่องภาพลกัษณ์ของแบรนด ์Jetts  24hour Fitness ในอนาคตอีกดว้ย   
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แต่ทั้งน้ี หากพิจารณาเชิงลึกในขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งและสาเหตุหลกัท่ีมีความชดัเจนในประเด็นหน่ึง
คือ การท่ีธุรกิจออกก าลงักายภายใตแ้บรนด์ Jetts 24hour Fitness ยงัเกิดปัญหาเก่ียวกบัยอดสมาชิกไม่ดีหรือไม่ไดไ้ป
ตามเป้าหมายในบางสาขาก็คือ การท่ีธุรกิจยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั ถึงแมจ้ะเขา้มาด าเนินการเปิดสาขาอยู่ค่อนขา้งมากใน
ปัจจุบนัก็ตาม ดงันั้น ส่ิงท่ีธุรกิจควรมีการด าเนินการเป็นกลยุทธ์หลกั ๆ ก็คือ การใชก้ลยทุธ์การส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการมาเป็นส่วนช่วยในการสร้างการรับรู้ในช่ือแบรนด ์Jetts 24hour Fitness นอกจากนั้น ยงัสามารถเป็นช่องทาง
ในการสร้างการจดจ าหรือเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการบริการต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ของธุรกิจให่มากข้ึน โดยอาศยัการใช้
เคร่ืองมือการส่ือสารท่ีหลากหลายและก าหนดแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการของส่วนประสมทางการตลาด 7P เพ่ือ
ท าให้เป็นส่วนกระตุน้ให้กลุ่มคนในสถานท่ีต่าง ๆ ไดรั้บรู้และเกิดความสนใจในการออกก าลงักบัสถานออกก าลงั
ภายใตแ้บรนด ์24hour Fitness ไดม้ากข้ึน 
 

5.  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  
สรุปผล จากการเก็บขอ้มูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผูศึ้กษาสามารถสรุปผลการศึกษาโดยแบ่งไปตาม

วตัถุประสงค ์ดงัน้ีจากผลการศึกษาท าให้พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการออกก าลงัเป็นบางคร้ังคราว
หรือมีเวลาจึงจะไปออกก าลงักาย รวมทั้งกลุ่มตวัอยา่งจ านวนหน่ึงจะมีการท ากิจกรรมอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากการเลือก
ไปออกก าลงักาย ไดแ้ก่ การนอนพกัผ่อน หรือ เลือกท่ีจะอยูบ่่านและท ากิจกรรมภายในบา้น เป็นตน้ อีกทั้งเหตุส่วน
ใหญ่ของกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เลือกออกก าลงักายเป็นเพราะไม่มีเวลา และเหน่ือยจากการท างาน นอกจากนั้น การออก
ก าลังกายจากผลการศึกษาท าให้เห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างได้เลือกวิธีการออกก าลังกายประเภทต่าง ๆ ท่ีมีสัดส่วน
ใกลเ้คียงกนัคือ ออกก าลงักายโดยเล่นกีฬากลางแจง้ ออกก าลงักายโดยเล่นกีฬาในร่ม และการออกก าลงักายในสถานท่ี
ออกก าลงั (Fitness) ทั้งน้ีท  าให้ผลสรุปส่วนใหญ่ท าให้กลุ่มตวัอย่างไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสถานท่ีออกก าลงักายเป็นส่วน
ใหญ่ ทั้งกรุงเทพมหานครและพทัยา  

ส าหรับเหตุผลหลกัท่ีค่อนขา้งเด่นชดัในการออกก าลงักายของกลุ่มตวัอย่างก็คือ การลดความอว้น คลาย
เครียดและรักษาสุขภาพ นอกจากพฤติกรรมการออกก าลงักายของกลุ่มตวัอย่างท่ีกล่าวไปแลว้เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้
เห็นไดว้่า การออกก าลงักายในสถานท่ีออกก าลงักายหรือท่ีเราเรีกว่า Fitness ยงัไม่ไดมี้ความโดดเด่นไปกว่าการออก
ก าลังกายประเภทอ่ืน ๆ ท่ีคนทัว่ไปสามารถจะเลือกได้ในช่วงเวลาท่ีมีความต้องการ รวมทั้งหากพิจารณาถึงผล
การศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั ธุรกิจการออกก าลงักายภายใตช่ื้อ Jetts 24hour Fitness ท  าให้พบไดว้่ากลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่มีความไม่แน่ใจในการบริการและดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับธุรกิจการออกก าลงักายภายใต้ช่ือ Jetts 24hour 
Fitness เน่ืองจากยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัและไม่ทราบว่ามีบริการอยู่ในพ้ืนท่ีใดบา้ง ซ่ึงนบัเป็นประเด็นปัญหาหลกัท่ีท าให้เกิด
ความไม่มัน่ใจในการเขา้มาสมคัรเป็นสมาชิกหรือการใชบ้ริการอยา่งท่ีควรจ าเป็น 

ดงันั้น ในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งหาแนวทางการเพ่ิมยอดสมาชิกใหม่ให้แก่สาขา   ต่าง ๆ ท่ี
ยงัมีอตัราการเติบโตทางการตลาดไม่เป็นไปตามเป้าหมายในปัจจุบนั โดยหากไดท้บทวนจากแผนการตลาดและ
เป้าหมายท่ีทางธุรกิจการออกก าลงักายภายใตช่ื้อ Jetts 24hour Fitnessไดก้  าหนดไว ้คือ การมุ่งขยายสาขาให้มากข้ึน 
และความตอ้งการในการเพ่ิมจ านวนสมาชิกใหม่ และรักษากลุ่มลูกคา้เดิมไวใ้ห้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง จึงสามารถก าหนด
รูปแบบกลยุทธ์ท่ีจะสามารถสนองตอบความต้องการดังกล่าวได ้3 กลยุทธ์ได้แก่ กลยุทธ์การเติบโต กลยุทธ์การ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ และกลยุทธ์การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  ทั้งน้ี กลยุทธ์ต่าง ๆ มีขอ้ดีและขอ้เสีย
ดงัน้ี  
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1.กลยุทธ์การเตบิโต (Growth Strategy)    
ข้อดี เป็นกลยุทธ์ท่ีเหมาะกับธุรกิจท่ีก  าลงัต้องการการขยายตลาด หรือต้องการเพ่ิมยอดขายและสัดส่วน

ทางการตลาดให้สูงข้ึน ซ่ึงหากมีการวางแผนท่ีดีก็จะท าให้สร้างเป็นจุดแข็งให้แก่ธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
ข้อเสีย หากมีการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไม่ละเอียดรอบคอบเพียงพอ ก็จะเกิดเป็นความเส่ียงทางการตลาดให้แก่

ธุรกิจในระยะยาวได ้
 
2.กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication Stategy)  
ข้อดี  หากธุรกิจมีการวางแผนการส่ือสารการตลาดท่ีเหมาะสมก็จะเป็นการใช้รูปแบบการส่ือสารท่ี

หลากหลาย ซ่ึงจะสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการไดอ้ย่างครอบคลุมท าให้เกิดการรับรู้ในดา้นการบริการ
ต่างๆ ของธุรกิจไดดี้ยิง่ข้ึน 

ข้อเสีย หากธุรกิจไม่สามารถคาดการณ์หรือวิเคราะห์กลุ่มลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการท่ีชัดเจนไดดี้เท่าท่ีควร ก็
อาจจะท าให้การส่ือสารการตลาดไม่เกิดประสิทธิภาพอย่างท่ีตอ้งการ และไม่คุม้ค่ากบัการสูญเสียงบประมาณเพ่ือใน
การด าเนินงานต่าง ๆ 

 
3.กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กบัลูกค้า หรือ Customer Relation Management (CRM)    
ข้อดี หากธุรกิจสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มใช้บริการได้ชัดเจนและทราบความต้องการหรือ

ทัศนคติต่อส่ิงท่ีจะเป็นผลตอบสนองท่ีจะสร้างความพึงพอใจได้ก็จะท าให้ในการก าหนดกระบวนการสร้าง
ความสัมพนัธ์ไดส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อการน าไปสู่ความสัมพนัธ์ท่ีดีส าหรับการรักษากลุ่ม
ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการเดิม ในขณะเดียวกนัก็สามารถจะก าหนดวิธีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีสามารถจูงใจให้แก่กลุ่ม
ลูกคา้ใหม่จนท าให้เกิดความสนใจในการเขา้มาเป็นสมาชิกใหม่ของธุรกิจได ้  

ข้อเสีย กระบวนการสร้างความสัมพนัธ์อาจจะตอ้งอาศยัการวางแผนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกับกลุ่ม
ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการนอกจากนั้นตอ้งอาศยัการก าหนดวิธีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีและหลากหลาย เพราะหากธุรกิจ
ไม่สามารถเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

อยา่งไรก็ดี หากจะตอ้งเลือกกลยทุธ์ใดกลยทุธ์หน่ึงมาเป็นส่วนแรกเพ่ือน ามาสร้างการรับรู้และท าให้กลุ่มคน
ทัว่ไปไดรู้้จกัและเกิดการยอมรับธุรกิจออกก าลงักายภายใตช่ื้อ Jetts 24hour Fitness ไดม้ากข้ึน และจะเป็นส่วนช่วยให้
เกิดการจูงใจให้เกิดความน่าสนใจในสถานออกก าลงักายน้ี ผูว้ิจยัเลือกใชก้ลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
(Integrated Marketing Communication Stategy) ทั้งน้ี เน่ืองจากการส่ือสารการตลาด เป็นกระบวนการใชรู้ปแบบ
การส่ือสารท่ีสามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหรือผูใ้ช้บริการ และมีวิธีการท่ีหลากหลาย ซ่ึงสามารถจะสร้างการ
กระบวนการรับรู้กบักลุ่มคนไดม้ากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อการจูงใจท าให้เกิดการกระตุน้ให้เกิดการสมคัรสมาชิกใหม่
ให้แก่ Jetts 24hour Fitness ในระยะต่อไปไดม้ากยิง่ข้ึน 
 

อภปิรายผล  
เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคห์ลกัคือ การหาสาเหตุปัญหาและหาแนวการเพ่ิมยอดสมาชิกใหม่

ให้แก่ Jetts 24hour Fitness ท่ีปัจจุบนัยงัพบว่ามีปริมาณสมาชิกในบางสาขาค่อนขา้งน้อยและไม่เป็นตามเป้าหมายท่ี
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ก าหนดไว ้ซ่ึงจากผลการศึกษาท่ีพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการออกก าลงักายท่ีไม่ไดเ้น้นเพียงการไป
สถานออกก าลงัเท่านั้น แต่มีการเลือกออกก าลงักายท่ีหลากหลาย และเลือกตามความสะดวกหรือมีเวลาว่างเป็นส่วน
ใหญ่ นอกจากนั้นกลุ่มตวัอยา่งยงัให้ความส าคญักบัช่ือเสียงหรือการยอมรับของสถานออกก าลงักาย เพราะเป็นการ
สร้างความมัน่ใจไดว้่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการให้แก่ตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี  

รวมทั้งหากสถานท่ีออกก าลงัท่ีมีการเก็บค่าบริการเหมาะสมกับอุปกรณ์หรือเคร่ืองออกก าลงักาย และ
โปรแกรมเสริมต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจก็จะเป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจใชบ้ริการไดง่้ายข้ึน และหากมีพ้ืนท่ีท่ีอยู่ใกล้ท่ีพกั
หรือท างานก็อาจจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเช่นเดียวกนั ซ่ึงในประเด็นดงักล่าวน้ีท าให้
เห็นไดว้่ามีความสอดคลอ้งดงัท่ี ชิฟฟแมน และ คะนุค (Schiffman and Kanuk : 1987) ไดก้ล่าวถึงความหมายของค า
ว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้่า เป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกถึงการเสาะแสวงหา การซ้ือ การใชป้ระโยชน์ การ
ประเมินผล หรือรวมไปถึงการบริโภคผลิตภณัฑ์ การบริการ ทั้งน้ี ผูบ้ริโภคจะมีการคาดการณ์ว่าสินคา้และบริการ
ต่างๆ นั้นจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนไดอ้ย่างไรบา้ง โดยการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีจะใชท้รัพยากร    
ต่าง ๆ ท่ีมีอยูไ่ม่ว่าจะเป็นเงิน เวลา และก าลงัเพ่ือการบริโภคสินคา้และบริการ ก็จะตอ้งพิจารณาว่าจะซ้ืออะไร ท าไมจึง
ตัดสินใจซ้ือ จะซ้ือเม่ือไร ท่ีไหน อย่างไร และบ่อยคร้ังเพียงใด ซ่ึงหากในปัจจุบนั Jetts 24hour Fitness ยงัไม่ได้
น าเสนอส่ิงท่ีน่สนใจให้แก่กลุ่มคนไดเ้ขา้ใจและรู้จกัอย่างชดัเจนก็จะตอ้งมีการวางแนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณา
การเพ่ือมาช่วยสนบัสนุนให้เกิดความน่าสนใจต่อไป  

นอกจากนั้น ผลการศึกษายงัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัแบรนดค่์อนขา้งมาก เพราะเม่ือ
ไม่รู้จกัหรือไม่เคยไดพ้บไดย้นิหรือไดเ้ห็นแบรนดข์องธุรกิจออกก าลงักายว่ามีช่ือเสียงหรือไม่อยา่งไร ก็ยงัไม่สามารถ
สร้างความมัน่ใจในการใชบ้ริการไดต้ามท่ีคาดหวงัไว ้ซ่ึงในประเด็นน้ีมีความสอดคลอ้งตามแนวคิดและความหมาย
ของแบรนดท่ี์ไดร้ะบุตามความหมายของ วิทวสั ชยัปราณี (2546) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า “แบรนด”์ หมายถึงทุกอยา่งท่ีสินคา้
มีทั้งหมด รวมทั้งความรู้สึกท่ีผูบ้ริโภคมีกบัสินคา้ ความน่าเช่ือถือ ความมัน่ใจ ความสัมพนัธ์ และประสบการณ์ หรือ
ตามท่ี Kotler (1984)  ไดใ้ห้ความหมายของค าว่าแบรนด์ว่า หมายถึง ช่ือ สัญลกัษณ์ และโลโก ้ท่ีสามารถบอกไดว้่า
สินคา้หรือบริการนั้นเป็นของผูใ้ด และมีความแตกต่างจากคู่แข่งในลกัษณะอยา่งไรบา้ง 

อีกทั้งผลการศึกษาในคร้ังน้ียงัพบอีกว่า ธุรกิจการออกก าลังกายภายใต้ช่ือ Jetts  24hour Fitness ท่ีมีการ
วางแผนทางการตลาดไวอ้ยา่งชดัเจนประการหน่ึงก็คือ ความตอ้งการขยายสาขาให้ไดม้ากท่ีสุดและครอบคลุมพ้ืนท่ีใน
ทุก ๆ จงัหวดัของประเทศไทย ซ่ึงประเด็นดงักล่าวน้ีท าให้เห็นความสอดคลอ้งในการใชก้ลยุทธ์การเติบโต ซ่ึงเป็นกล
ยทุธ์ทางการตลาดท่ีสามารถแสดงความมุ่งมัน่ในการเติบโตทางธุรกิจ ดงัท่ีแนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์การขยายตลาดหรือ
กลยุทธ์เติบโต ท่ีระบุไวใ้นส่วนของ Market Development Strategy  ว่าเป็นกลยุทธ์ของการพฒันาตลาด ท่ีมุ่งเน้นใช้
กบัสินคา้เดิม แต่มีตลาดใหม่ ๆ   ซ่ึงในลกัษณะน้ีจะคลา้ยกบัการท่ีองคก์รไดพ้ยายามขยายตวัไปในตลาดใหม่ ๆ หรือ
อาจจะใชช่้องทางการจดัจ าหน่ายในรูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจมากข้ึน  แต่อย่างไรก็ตามองค์กรตอ้ง
ค านึงถึงการจดัการเชิงระบบและเงินทุนให้พอเหมาะกบัการขยายตลาดจึงจะท าให้ประสบความส าเร็จมากข้ึนและใช้
กระบวนการของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมามีบทบาทในการน าเสนอให้เห็นถึงการเติบโตเพ่ือเป็นการ
สร้างความมัน่ใจให้แก่กลุ่มคนทัว่ไป ทั้งน้ีก็อาจจะเป็นส่วนท าให้เกิดความเช่ือมัน่หากจะตอ้งสมคัรสมาชิกเพ่ือมาใช้
บริการกบั Jetts 24hour Fitness ในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะให้กบัธุรกจิ  
ธุรกิจการออกก าลงักายภายใตช่ื้อ Jetts 24hour Fitness ควรด าเนินการประชุมและหารือเก่ียวกบัการน ากล

ยทุธ์ทางการตลาดใน 3 กลยทุธ์คือ 1.กลยทุธ์การเติบโต 2.กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ แล ะ3.กลยทุธ์
การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางเพ่ือการสร้างยอดสมาชิกใหม่ให้เพ่ิมข้ึน รวมทั้งควรมีการ
ก าหนดแผนของกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือน าไปปรับทิศทางของการตลาดให้เกิดการพฒันาและสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการให้แก่ทั้งองคก์รธุรกิจและกลุ่มผูใ้ชบ้ริการต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในเร่ืองระยะเวลาของการเก็บขอ้มูล จึงอาจจะท าให้ขอ้มูลท่ีไดม้านั้ นยงั

ไม่มากเพียงพอต่อการน ามาใชเ้ป็นภาพรวมของสาขาต่าง ๆ  ดงัน้ี หากสามารถท าการศึกษาเชิงลึกทั้งในส่วนการวิจยั
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพก็จะท าให้  เห็นผลการศึกษาท่ีกว้างมากข้ึน และจะเป็นส่วนส าคญัในการน าไปใชเ้พ่ือกา
รวงแผนระยะยาวให้แก่ธุรกิจการออกก าลงักายภายใตช่ื้อ Jetts  24hour Fitness ไดดี้ยิง่ข้ึน 
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 The Development of QR Code Usage Strategies for Increasing the Perception of Security,   
Privacy and Trust: A Customer of Bangkok Bank Public Company 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการก าหนดกลยุทธ์การรับรู้ถึงความปลอดภยั การรับรู้ความเป็น

ส่วนตวั ความไวว้างใจเพ่ือเพ่ิมการใชบ้ริการคิวอาร์โคด้ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) การศึกษาน้ีเป็น
การวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการส าหรับการสัมภาษณ์ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการสัมภาษณ์
โดยใชค้  าถามปลายเปิดมีการสุ่มกลุ่มผูท่ี้จะมาให้สัมภาษณ์ท่ีมีการใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพ จ านวน 10 ท่าน โดยมี
หัวขอ้ท่ีจะศึกษาดงัน้ี การรับรู้ถึงความปลอดภยั รับรู้ความเป็นส่วนตวั ความไวว้างใจ และความตั้งใจ หลงัจากได้
ขอ้มูลเรียบร้อยแลว้จะท าการถอดค าพูดของผูใ้ห้การสัมภาษณ์และน าค าตอบของผูส้ัมภาษณ์ในแต่ละส่วนให้ตรงตาม
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือหาค าตอบท่ีเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ลูกคา้จะใชง้านรหัสคิวอาร์โคด้ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) เพ่ิมมากข้ึน จากการศึกษาผลสรุปไดว้่าประชากรกลุ่มตวัอย่างโดยส่วนใหญ่แลว้เห็นดว้ยว่าควรมีระบบ
รักษาความปลอดภยับริการคิวอาร์โคด้ (QR Code) ของธนาคารกรุงเทพ และควรมีระบบป้องกนัการถูกโจรกรรม
ขอ้มูลจากมิจฉาชีพและมีระบบความปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐานในขั้นตอนต่างๆระหว่างท่ีใชก้  าลงัใชบ้ริการคิวอาร์โคด้ 
(QR Code) ในการท าธุรกรรมทางการเงินท าให้ผูท่ี้ใชบ้ริการเกิดความไวว้างใจ และ เกิดความเช่ือมัน่ในบริการคิวอาร์
โคด้ (QR Code) ของธนาคารกรุงเทพมากข้ึนและท าให้มียอดใชบ้ริการเพ่ิมมากข้ึน 
ค าส าคญั:  รหัสคิวอาร์,  ธนาคารกรุงเทพ 

 

ABSTRACT 
The purpose of this study is to investigate the business strategies for increasing the perception of security, 

privacy, trust and the intention for boosting the usage of QR code service in Bangkok Bank Public Company Limited. 
In this study, qualitative research methodology was applied by interviewing with open- ended questions.  The 
interviewees are the customer who usually use the service of Bangkok Bank. 10 participants were randomly selected. 
The main focuses of this study are the perception of security, privacy, trust and intention.  After the data collection 
process, transcribing was applied to transcribe the interview.  The answers from participants in each section were 
matched with the related theories to investigate the result that is the main reason for customers using Bangkok Bank 
QR-code more. According to the results, the majority of participants reported that the Bangkok Bank QR-code should 
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provide QR- code security system and hacker prevention.  Moreover, the standard security system and hacking 
prevention in every transaction when using QR-code are required. These systems will increase the trust and confident 
in customers in order to using Bangkok Bank QR-code. In addition, it will rise the total number of using the service.  
Keywords:   QR Code, Bangkok Bank    
 
1. บทน า 

จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะให้ประเทศไทยนั้นก าลงักา้วเขา้สู่สังคมท่ีไร้เงินสด (Cashless Society) โดย
เร่ิมสนบัสนุนให้เกิดการท าธุรกรรมทางการเงินระหว่างกนัดว้ยวิธีผา่น พร้อมเพย ์(PromptPay) ในเม่ือตน้ปี พ.ศ.2560 
การใชพ้ร้อมเพยเ์พ่ือช าระเงินค่าสินคา้และบริการให้กบัร้านคา้ โดยการสแกนคิวอาร์โคด้ (QR Code) เท่านั้นโดยมี
การพฒันาแอพพลิเคชัน่บวัหลวงเอ็มแบงกก้ิ์งให้มีการรองรับการสร้างและสแกนคิวอาร์โคด้ (QR Code) ยอ่จากค าว่า 
Quick Response Code หรือมีความหมายว่า โคด้ท่ีมีการตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นการโอนเงินผ่านระบบพร้อม
เพย ์(Promtpay) คือ การลงทะเบียนระหว่างเลขท่ีบญัชีกบับตัรประชาชน หรือ การลงทะเบียนระหว่างเลขท่ีบญัชีกบั
เบอร์โทรศพัทมื์อถือ โดยท าหน้าท่ีเป็นการรับเงินหรือโอนเงินโดยไม่ตอ้งใชเ้ลขท่ีบญัชีอีก เป็นการระบุเลขท่ีบตัร
ประชาชนหรือเบอร์โทรศพัท์มือถือท่ีได้ท  าการลงทะเบียนไวก่้อนแล้ว เพ่ือเพ่ิมความสะดวกกบัลูกคา้หรือร้านค้า
ขนาดเล็กท่ีมีเจ้าของเพียงคนเดียว และยงัสามารถใช ้บวัหลวงเอ็มแบงก์ก้ิง สร้างคิวอาร์โคด้ (QR Code) ของบุคคล
หรือร้านคา้ข้ึนไดเ้อง ซ่ึงสามารถสร้างคิวอาร์โคด้ (QR Code) ไดโ้ดยผา่นทางสาขาของธนาคารกรุงเทพ แลว้พิมพ์คิว
อาร์โคด้ติดตวัไวห้รือสามารถตั้งไวท่ี้หน้าร้านคา้ได ้ท  าให้ผูโ้อนเงินนั้นสะดวกสบายในการสแกนคิวอาร์โคด้ (QR 
Code) เพ่ือท่ีจะโอนเงินและช าระเงิน หรือจะสร้างเป็นคร้ังๆให้ผูซ้ื้อแต่ละรายจะท าการสแกนเพ่ือจ่ายเงิน ท าได้
สะดวกรวดเร็ว ไม่จ าเป็นตอ้งเบิกเงินสดไปซ้ือสินคา้หรือบริการ โดยเงินท่ีช าระท่ีผูซ้ื้อมีการท ารายการนั้น จะถูกโอน
เขา้ไปอยูใ่นบญัชีอตัโนมติัท่ีซ่ึงร้านคา้นั้นไดผู้กกบัพร้อมเพยเ์อาไว ้เพ่ือความรวดเร็ว สะดวก และปลอดภยั ธนาคาร
กรุงเทพมีฐานลูกคา้จ านวนมากแต่ยอดการสมคัรใชบ้ริการคิวอาร์โคด้กลบัมีจ านวนไม่มากตาม และบวกกบัธนาคาร
อ่ืนๆก็ไดส้ร้างคิวอาร์โคด้เหมือนกนัท าให้มีการแยง่ส่วนแบ่งทางการตลาด หากไม่มีการวิเคราะห์หาสาเหตุว่าจ  านวน
ผูส้มคัรหรือใช้บริการคิวอาร์โคด้มีจ  านวนท่ีน้อยกว่าคู่แข่งขนัก็ท  าให้มีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีน้อยลง ดังนั้ นมี
การศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ถึงความปลอดภยัเพ่ือให้กลุ่มลูกคา้เกิดความเขา้ใจและเช่ือมัน่ในระบบ
คิวอาร์โคด้ของธนาคารกรุงเทพเพ่ิมมากข้ึน ศึกษาเก่ียวกบัเก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ความเป็นส่วนตวัเพ่ือให้
กลุ่มลูกคา้มีความมัน่ใจว่าขอ้มูลท่ีให้ไวก้บัทางธนาคารกรุงเทพจะไม่เกิดการร่ัวไหลออกไป หรือธนาคารไดมี้การเก็บ
รักษาขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ไวอ้ย่างเป็นความลบัเป็นการสร้างความไวว้างใจและเช่ือมัน่ในธนาคารกรุงเทพมากข้ึน 
และให้คิวอาร์โคด้มีน่าเช่ือถือมากข่ึนแลว้ การท่ีเขา้สู่ตลาดแข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้งใชแ้นวคิดส่วน
ประสมทางการตลาดและแนวคิดทฤษฎี SWOT Analysis มาท าการวิเคราะห์และท าการก าหนดกลยทุธ์ของธนาคาร
กรุงเทพเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและท าให้คิวอาร์โคด้ของธนาคารกรุงเทพเขา้สู่ตลาดการแข่งขนัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื   
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.เพ่ือศึกษาความปลอดภยัท่ีจะส่งผลต่อการเพ่ิมการใชบ้ริการคิวอาร์โคด้ของลูกคา้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน)  
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2.เพ่ือศึกษาความเป็นส่วนตวัท่ีจะส่งผลต่อการเพ่ิมการใช้บริการคิวอาร์โคด้ของลูกค้า ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน)  

3.เพ่ือทราบถึงความไวว้างใจท่ีจะส่งผลต่อการเ พ่ิมการใชบ้ริการคิวอาร์โค้ดของลูกคา้ ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน)  

 4.เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ในการเพ่ิมการใชบ้ริการ คิวอาร์โคด้ (QR Code) ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 

วจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ฐิตินี จิตรัตนมงคล (2561) ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของความคาดหวงัต่อคุณภาพการให้บริการอิเลคทรอนิกส์ 
คุณประโยชน์ และความง่ายในการใชง้าน ท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีในการช าระเงินผ่านคิวอาร์โคด้ 
(QR Code) ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคาดหวงัต่อคุณภาพการให้บริการทาง
อิเลคทรอนิกส์โดยภาพรวม ดา้นการเขา้ถึงการให้บริการ ดา้นความเป็นส่วนตวั และดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จไดอ้ยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ในขณะท่ีดา้นการตอบสนองความตอ้งการอยู่ในระดบัมาก นอกจากน้ียงัพบว่าผูบ้ริโภคไดมี้การรับรู้
ถึงประโยชน์และความง่ายต่อการใชง้านในการช าระสินคา้ผ่านคิวอาร์โคด้ (QR Code) ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
และมีการยอมรับวิธีการช าระเงินผ่านคิวอาร์โคด้ (QR Code) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส าหรับผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ความคาดหวงัต่อคุณภาพการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ การรับรู้
ถึงประโยชน์ และการรับรู้ 

 

3. การด าเนินการวจิัย 
ส าหรับการศึกษาเร่ืองการก าหนดกลยทุธ์ การรับรู้ถึงความปลอดภยั รับรู้ความเป็นส่วนตวั ความไวว้างใจ

เพ่ือเพ่ิมการใช้บริการคิวอาร์โค้ดของลูกค้า ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด เป็นการเก็บข้อมูลแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ (Interview) โดยกลุ่มท่ีสัมภาษณ์จะเป็นกลุ่มท่ีใช้บริการของธนาคาร
กรุงเทพตามสาขาของธนาคารกรุงเทพ แต่กลุ่มผูส้ัมภาษณ์นั้นจะไม่เคยใชบ้ริการงานรหัสคิวอาร์โคด้ (QR Code) ของ
ธนาคารกรุงเทพ  
 1. เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพ มีบญัชีกบัธนาคารกรุงเทพและมีการ
ใชง้านแอพพลิเคชัน่บวัหลวงเอ็มแบงกก้ิ์งของธนาคารกรุงเทพ จ านวน 10 ท่าน 
 2. เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการส าหรับการสัมภาษณ์ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการสัมภาษณ์ค าถามท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิดโดยให้ผูส้ัมภาษณ์อธิบายค าตอบออกมา ไม่ไดมี้ขอ้จ ากดัในค าตอบของ
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ จ านวนขอผูใ้ห้สัมภาษณ์ 10 ท่าน ซ่ึงเป็นกลุ่มผูใ้ห้การสัมภาษณ์จะอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และ ปริมณฑลซ่ึงจะใชเ้วลาการสัมภาษณ์ประมาณ 20 ขอ้ ขอ้ละประมาณ 1-2 นาทีต่อผูท่ี้ให้สัมภาษณ์ 1 ท่าน โดยท่ีผู ้
สัมภาษณ์นั้นท าการบนัทึกขอ้มูลทางเสียงและถอดค าพูดเพ่ือจ าแนกค าตอบตามประเด็นท่ีศึกษา แลว้ตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์เพ่ือให้ขอ้มูลมีคุณภาพส าหรับการวิเคราะห์เน้ือหา 
 3. เม่ือไดผ้ลการศึกษาเชิงคุณภาพ และเอกสารบทความท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลเวป๊ไซต์ งานท่ีวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มา
ท าการวิเคราะห์ ส่วนประสมทางการตลาด (7p), SWOT Analysis แลว้น าเสนอเลือกกลยทุธ์  
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4. ผลการวจิัย 
ศึกษาไดก้  าหนดการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง แต่ขอ้มูลท่ีไดรั้บนั้นไม่มีความแตกต่างมากนกั ผูศึ้กษา

จึงท าการสรุปผลการศึกษาโดยวิเคราะห์ถึงตวัอยา่งประชากรท่ีเก็บขอ้มูลจ านวน 10 คนโดยเป็นเพศชายจ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60 และเป็นเพศหญิงจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 คน ส่วนการศึกษาอยูใ่นระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 30 ระดบัปริญญาตรี จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และระดบัปริญญาโทจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 30 ของประชากรทั้งหมด ส่วนรายไดแ้บ่งเป็นต ่ากว่า 20,000 บาท จ านวน 4 คน ร้อย 40 รายได ้20,001-30,000 บาท 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รายได ้30,001 – 40,000 จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และรายไดม้ากกว่า 40,001 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมดและ กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 100 มีการสมคัรพร้อมเพยแ์ต่ไม่เคยใช้
งานหรือสมคัรการใชร้หัสคิวอาร์โคด้ (QR Code) ในการโอนเงิน จึงเป็นกลุ่มตวัอย่างเป้าหมายท่ีจะท าการศึกษาใน
คร้ังน้ี 

ผลการศึกษาข้อมูลด้านรับรู้ความปลอดภยั (Perceived Security) 
1. ขอ้มูลท่ีท าธุรกรรมผา่นคิวอาร์โคด้ของท่านจะไม่เกิดการผดิพลาด ประชากรกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 30 ท่ีเช่ือ

ว่าการท าธุรกรรมผา่นคิวอาร์โคด้นั้นจะไม่เกิดขอ้ผดิพลาดเลย ส่วนท่ีประชากรกลุ่มตวัอยา่ง นอ้ยละ 70 มีความมัน่ใจ
ในระบบของบริการคิวอาร์โคด้ของธนาคารยงัไม่มากพอ ยงัเกิดมีความไม่มัน่ใจอยูบ่างส่วน 

2. การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านคิวอาร์โคด้ของท่าน จะเขา้บญัชีบุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ประชากรกลุ่ม
ตวัอยา่งร้อยละ 100 มีความเช่ือมัน่ว่าการธุรกรรมทางการเงินผ่านคิวอาร์โคด้จะเขา้บญัชีผูรั้บเงินโอนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เพราะมีความเช่ือมนัในระบบการตรวจสอบหรือระบบการแสดงตวัตนัของผูรั้บเงินโอน 

3. ในการใชบ้ริการคิวอาร์โคด้ระบบควรจะมีการยนืยนัตวัตนก่อนจะเปิดเผยขอ้มูลทางบญัชี ประชากรกลุ่ม
ตวัอย่างร้อยละ 100 ท่ีเห็นดว้ยกบัระบบว่าควรจะมีการยนืยนัตวัตนของท่านก่อนจะเปิดเผยขอ้มูลทางบญัชี เป็นเร่ือง
ส่วนบุคคลท่ีควรไดรั้บความยินยอมจากเจ้าของบญัชีก่อนและเป็นมาตรฐานของธนาคารท่ีควรมีเพ่ือป้องกนัการถูก
โจรกรรมขอ้มูล 

4. ในการใช้บริการคิวอาร์โค้ดระบบควรจะมีการยืนยนัตัวตนก่อนท่ีเข้าใช้งานทุกคร้ัง ประชากรกลุ่ม
ตวัอยา่งร้อยละ 100 เห็นดว้ยว่าระบบควรจะมีการยนืยนัตวัตนของท่านก่อนท่ีเขา้ใชง้านทุกคร้ังเพ่ือความปลอดภยัของ
บญัชีจากมิจฉาชีพ 

5. ระบบคิวอาร์โคด้การป้องกนัการถูกโจรกรรมขอ้มูล ประชากรกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 100 มีความเช่ือว่ามี
ระบบคิวอาร์โคด้การป้องกนัการถูกโจรกรรมขอ้มูลเพราะธนาคารควรมีมาตรฐานของระบบความปลอดภยัท่ีดีและ
ธนาคารไดรั้บความน่าเช่ือถือจากกลุ่มลูกคา้ของธนาคาร ถา้ระบบไม่ไดมี้มาตรฐานอาจท าให้เกิดผลเสียกบัธนาคาร
และส่งผลในดา้นต่างๆตามมาอีก 

6. ขณะท่ีใชบ้ริการคิวอาร์โคด้อยู ่ระบบรักษาความปลอดภยัจะหยุดการท าธุรกรรมท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต จาก
ประชากรกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 100 เห็นดว้ยกบัระบบรักษาความปลอดภยัจะหยุดการท าธุรกรรมท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต
จากของบญัชีเพ่ือความปลอดภยัของบญัชีป้องกนัการถูกโจรกรรมขอ้มูล ถา้มีระบบความปลอดภยัท่ีดีก็จะท าให้ลูกคา้
มีความไวว้างใจกบัธนาคารและมีความเช่ือมัน่ในระบบของธนาคาร 

7. ขณะท่ีใชบ้ริการคิวอาร์โคด้ควรมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี ระหว่างการท าธุรกรรมทางการเงิน จาก
ประชากรกลุ่มตวัร้อยละ 100 คิดว่าควรมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดีระหว่างการท าธุรกรรมทางการเงินท่ีดีเพราะ
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เป็นความปลอดภยัจากมิจฉาชีพเพราะจะสร้างความเช่ือมัน่กบัตวัลูกคา้ของธนาคารท่ีใชบ้ริการคิวอาร์โคด้แลว้ท าให้
ธนาคารมีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับมากข้ึน 
 

ผลการศึกษาข้อมูลด้านรับรู้ความเป็นส่วนตวั (Perceived Privacy) 
1. คิวอาร์โคด้ธนาคารกรุงเทพท าเช่ือมัน่ไดว้่า คิวอาร์โคด้ธนาคารกรุงเทพมีความสามารถเพียงพอในการ

ปกป้องขอ้มูลความเป็นส่วนตวั จากประชากรกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 90 มีความเช่ือมัน่คิวอาร์โคด้ธนาคารกรุงเทพมี
ความสามารถเพียงพอในการปกป้องขอ้มูลความเป็นส่วนตวั ส่วนอีกร้อยละ 10 ยงัมีความัน่ใจไม่มากพอในการ
ปกป้องขอ้มูลความเป็นขอ้มูลเพราะเป็นส่ิงท่ีแปลกใหม่กบัตวัผูใ้ชบ้ริการท าให้เกิดควาไม่มัน่ใจมากพอท่ีคิดว่าระบบ
จะปกป้องขอ้มูลส่วนตวัได ้

2. คิวอาร์โคด้ธนาคารกรุงเทพท าให้เช่ือมัน่ไดว้่าคิวอาร์โคด้ธนาคารกรุงเทพมีมาตรฐานและไม่หลอกลวง
ผูใ้ชบ้ริการ จากประชากรกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 100 เช่ือมัน่คิวอาร์โคด้ธนาคารกรุงเทพมีมาตรฐานและไม่หลอกลวง
ผูใ้ชบ้ริการ เพราะการท่ีออกผลิตภณัฑ์ต่างๆออกมาตอ้งมีการตรวจสอบความพร้อมของตวัผลิตภณัฑ์นั้นเพ่ือเป็นท่ี
ยอมรับจากผูใ้ชบ้ริการ 

3. คิวอาร์โคด้ธนาคารกรุงเทพเช่ือมัน่ไดว้่า คิวอาร์โคด้ธนาคารกรุงเทพไม่ไดต้ระหนกัถึงผลประโยชน์ส่วน
ตนเพียงอย่างเดียว แต่ตระหนักถึงผลประโยชน์ผูใ้ช้งานประชากรกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100 คิดว่าธนาคารกรุงเทพ
ไม่ได้เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนธนาคารเพียงอย่างเดียว แต่เห็นแก่ผลประโยชน์ผูใ้ช้งานดว้ยเพราะผูใ้ช้บริการได้
ประโยชน์ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีตอบโจทยข์องผูใ้ชบ้ริการสูงสุดและไม่เกิดความเสียหายต่อผูใ้ชบ้ริการ 

4.คิวอาร์โคด้ของธนาคารกรุงเทพควรจะขออนุญาตผูใ้ชบ้ริการทุกคร้ังก่อนการเก็บบนัทึกขอ้มูลส่วนตวัของ
ผูใ้ชบ้ริการประชากรกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 100 เห็นดว้ยกบัการท่ีธนาคารกรุงเทพควรจะขออนุญาตผูใ้ชบ้ริการทุกคร้ัง
ก่อนการเก็บบนัทึกขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการ แต่ควรเก็บขอ้มูลท่ีมีแต่ความจ าเป็นจริงๆ และไดรั้บความยินยอม
ก่อนจากเจา้ของบญัชี  

5. ระบบคิวอาร์โค้ดของธนาคารกรุงเทพ เลือกเก็บข้อมูลท่ีมีความจ าเป็นจริงๆ เท่านั้ นจากผูใ้ช้บริการ 
ประชากรกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 100 เห็นดว้ยกบัการเก็บขอ้มูล แต่ส่วนใหญ่คิดว่าควรจะเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัและจ าเป็น
จริงๆหรือถา้เก็บขอ้มูลทั้งหมดก็ควรท่ีจะเก็บรักษาขอ้มูลของลูกคา้แต่ละท่านให้เป็นความลบัท่ีสุด 

 
ผลการศึกษาข้อมูลด้านความไว้วางใจ (Trust) 
1. ใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพมานานแค่ไหน คนท่ีเคยใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพต ่ากว่า 3 ปี เป็นจ านวน 2 

คน คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนมากเป็นนกัศึกษาท่ีใชต้ามผูป้กครองโดยมีการโอนเงินผา่นบญัชีธนาคารกรุงเทพ คนท่ีเคย
ใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพมากกว่า 3 ปีข้ึนไปแต่ไม่ถึง 10 ปี จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 เป็นบญัชีท่ีรับเงินเดือน
ประจ า ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการกับธนาคารกรุงเทพเกิน 10 ปี เป็นจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ซ่ึงเป็นลูกคา้ท่ีมีความ
จงรักภกัดีต่อธนาคารอาจเป็นเพราะเป็นธนาคารท่ีเปิดมานานมีความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจจากกลุ่มลูกคา้ 

2. สาเหตุอะไรท่ีท าให้ท่านไวว้างใจคิวอาร์โค้ดของธนาคารกรุงเทพ ประชากรตัวอย่างร้อยละ 100 ท่ี
ไวว้างใจธนาคารกรุงเทพ โดยแบ่งเป็นร้อยละ 30 ไวว้างใจเพราะมีความสะดวกรวดเร็ว ร้อยละ 40 เพราะธนาคาร
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กรุงเทพเปิดมานานมีความมัน่ในระบบคิวอาร์โคด้ธนาคารกรุงเทพ ร้อยละ 30 มีความทนัสมยัและตอบโจทยค์นยคุ
ใหม่ไดดี้ 

3. ไวว้างใจท่ีจะใชบ้ริการคิวอาร์โคด้ส าหรับท าธุรกรรมทางการเงิน จากขอ้มูลประชากรตวัอยา่งร้อยละ 100 
ท่ีทไวว้างใจท่ีจะใชบ้ริการคิวอาร์โคด้ส าหรับท าธุรกรรมทางการเงิน โดยแบ่งเป็นร้อยละ 60 เป็นเร่ืองความปลอดภยั
ของระบบคิวอาร์โคด้ ร้อยละ 20 เป็นเร่ืองความสะดวกรวดเร็ว และร้อยละ 20 เป็นเร่ืองการใชง้านง่ายต่อผูใ้ชบ้ริการ 

 
ผลการศึกษาข้อมูลด้านความตั้งใจ (Intentions) 
1. ภายใน 1 เดือนขา้งหน้าท่านมีแผนท่ีจะใชบ้ริการคิวอาร์โคด้ของธนาคารกรุงเทพ ประชากรตวัอยา่งร้อย

ละ 100 ในอนาคตกลุ่มลูกคา้จะมีแผนท่ีตอ้งใช้บริการคิวอาร์โคด้อย่างแน่นอน เพราะกลุ่มลูกคา้ใช้บริการกับทาง
ธนาคารกรุงเทพอยูแ่ลว้ท าให้มีโอกาสท่ีจะใชบ้ริการคิวอาร์โคด้ 

2. สาเหตุใดท่ีคิดว่าจะใชบ้ริการคิวอาร์โคด้ของธนาคารกรุงเทพ จากขอ้มูลประชากรกลุ่มตวัอยา่งให้เหตุผล
ท่ีแตกต่างกนั ร้อยละ 30 เป็นเร่ืองความสะดวกรวดเร็ว ร้อยละ 30 เป็นเร่ืองของการใชง้านง่าย ร้อยละ 30 เป็นเร่ืองของ
การมีคนใชบ้ริการเยอะ และร้อยละ 10 เป็นเร่ืองของการฟรีค่าธรรมเนียม ถึงใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ  

3. คาดว่าจะใชบ้ริการคิวอาร์โคด้ในการท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆในอนาคต ประชากรตวัอยา่งร้อยละ 70 
ท่ีมีความตอ้งการจะใชคิ้วอาร์โคด้ของธนาคารกรุงเทพในอนาคตอีก และร้อยละ 30 ท่ีจะมีโอกาสท่ีจะใชใ้นอนาคตคิว
อาร์โคด้ของธนาคารกรุงเทพ ซ่ึงประชากรตวัอยา่งท่ีไม่มีความตอ้งการท่ีจะไม่ใชคิ้วอาร์โคด้ของธนาคารกรุงเทพเป็น
ร้อยละ 0 เพราะส่วนมากลูกคา้ใชบ้ริการของธนาคารกรุงเทพเป็นหลกัและเป็นประจ าอยูแ่ลว้ 

4. เม่ือมีโอกาสจะแนะน าให้ผูอ่ื้นใชบ้ริการคิวอาร์โคด้ในการท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ประชากรตวัอยา่ง
ร้อยละ 100 ท่ีจะแนะน าให้ผูอ่ื้นมาใชบ้ริการคิวอาร์โคด้ของธนาคารกรุงเทพในการท าธุรกรรมทางการเงินมากข้ึน
เพราะความสะดวกรวดเร็ว มีคามปลอดภยั ใชง้านง่ายของคิวอาร์โคด้ ต่อผูรั้บโอนและต่อผูโ้อนและตอบโจทยส์ังคม
ในยคุท่ีไร้เงินสดมากข้ึน 

5. เพราะอะไรท่ีจะใช้บริการคิวอาร์โคด้เพ่ือท าธุรกรรมทางการเงิน เม่ือท่านพบเห็นคิวอาร์โคด้ธนาคาร
กรุงเทพ ประชากรตวัอยา่งร้อยละ 70 จะมีบญัชีกบัธนาคารกรุงเทพหรือเคยใชบ้ริการของธนาคารกรุงเทพอยูแ่ลว้ ร้อย
ละ 30 เป็นเร่ืองของความสะดวกสบาย ไม่จ าเป็นท่ีตอ้งพกเงินสด 
 
5. การอภปิรายผล 

จากผลการศึกษาการก าหนดกลยทุธ์ การรับรู้ถึงความปลอดภยั รับรู้ความเป็นส่วนตวั ความไวว้างใจเพ่ือเพ่ิม
การใชบ้ริการคิวอาร์โคด้ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) พบว่าประชากรกลุ่มตวัอยา่งโดยส่วนใหญ่มีความ
เช่ือมัน่ในระบบความปลอดภัยของบริการคิวอาร์โคด้ (QR Code) ของธนาคารกรุงเทพว่ามีระบบป้องกนัการถูก
โจรกรรมท่ีดีและมีระบบความปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐานในขั้นตอนต่างๆระหว่างท่ีใชบ้ริการคิวอาร์โคด้ (QR Code) ใน
การท าธุรกรรมทางการเงินท าให้ผูใ้ช้บริการเกิดความไวว้างใจสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kim Tao Shin และ Kim 
(2010) กล่าวว่า ถา้ผูใ้ชบ้ริการช าระเงินผ่านอุปกรณ์ส่ือสารท่ีมีความปลอดภยั ก็จะท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความไวว้างใจ
กบัการใชบ้ริการช าระเงินผา่นอุปกรณ์ส่ือสาและยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุนนัทา หลบภยั (2559) ศึกษาเร่ือง การ
รับรู้ถึงความปลอดภยั ประโยชน์การใชง้าน และความง่ายในการใชง้านท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการช าระเงินผา่นอุปกรณ์
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ส่ือสารเคล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัการรับรู้ดา้นความปลอดภยั ดา้นความไวว้างใจและดา้น
ความเส่ียง ไม่ส่งผลต่อการช าระเงินผา่นอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา
ข้อมูลด้านรับรู้ความเป็นส่วนตวั  พบว่าประชากรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นดว้ยในเร่ืองของการเก็บรักษาขอ้มูล
ส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการ และเห็นดว้ยกบัการท่ีจะขอขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความจ าเป็นจริงๆเท่านั้น และยงั
เช่ือว่ามีระบบป้องกนัข้อมูลท่ีดีและมีมาตรฐานความปลอดภัยและสามารถสร้างความไวว้างใจได้สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Bestavros (2000) กล่าวว่า การมีความเส่ียงท่ีจะสูญเสียความเป็นส่วนตวัซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้าง
ความไวว้างใจ ความเต็มใจท่ีจะยอมรับความเส่ียงของการเปิดเผยขอ้มูลเป็นมิติอีกอย่างของความไวว้างใจ และยงั
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Nowak และ Phelps (1997) กล่าวว่า แสดงให้เห็นว่าลูกคา้ท่ีมีการรับรู้ขอ้มูลความเป็นส่วน
ของระบบออนไลน์นั้นแลว้ จะมีความเต็มใจและไวว้างใจการใชบ้ริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต จากการศึกษาขอ้มูล
ดา้นความไวว้างใจ พบว่าประชากรกลุ่มตวัอยา่งนั้นใชไ้วว้างใจท่ีจะใชบ้ริการคิวอาร์โคด้ของธนาคารกรุงเทพเพราะมี
ความสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภยั มีความน่าเช่ือถือ และมีระบบท่ีไดม้าตรฐาน สองคลอ้งกบัแนวคิดของ Ndubisi 
(2007) กล่าว่า ความไวว้างใจนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัในดา้นความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกนัระหว่างความไวว้างใจและความ
ภกัดีของลูกคา้ ความไวว้างใจโดยทัว่ไปมุ่งเน้นในดา้นลกัษณะประจ าตวับุคคล (Personal Characteristics) คืออุปนิสัย 
ทศันคติ และแรงจูงใจ และแนวคิดของ Bourdeau (2005) กล่าวว่า ความไวว้างใจเป็นความเช่ือใจในตวัผูใ้ห้บริการโดย
จากการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้ไปถึงส่วนการให้บริการท่ีมีความไวว้างใจและความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนตวัหรือการถูก
โจรกรรมข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ การท าธุรกรรมในแต่ละคร้ังต้องมีความรวดเร็วน่าเช่ือถือและไม่เกิดความ
ผิดพลาดต่างๆ ซ่ึงจะส่งผลถึงดา้นความรู้สึกผูใ้ชง้านท่ีจะมีต่อผูใ้ห้บริการในอนาคตได ้และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั 
พิมพน์ริญต ์เอกสุภกัด์ิ (2558) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการรหัสคิวอาร์ท าธุรกรรมทางการ
เงินของลูกค้าไทยพาณิชย ์จ  ากัด (มหาชน) จากผลการศึกษาธนาคารไทยพาณิชยค์วรมีการประชาสัมพนัธ์ และ
เสริมสร้างความเช่ือมัน่เก่ียวกบับการใช้บริการรหัสคิวอาร์ท าธุรกรรมทางการเงินเพ่ือให้ลูกค้าใช้บริการดงักล่าว
เพ่ิมข้ึน จากการศึกษาขอ้มูลดา้นความตั้งใจ พบว่าประชากรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการคิวอาร์
โคด้ของธนาคารกรุงเทพต่อเพราะเคยใช้บริการของธนาคารกรุงเทพอยู่แลว้ใชเ้ป็นประจ า มีความสะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย ไม่มีค่าธรรมเนียม มีคนใช้บริการเยอะ ท าให้เกิดทศันคติท่ีดีและยงัท าให้ผูใ้ชบ้ริการมีการชักชวนหรือ
แนะน าให้ผูอ่ื้นมาใชบ้ริการดว้ยเช่นกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Howard (1994) กล่าวว่า ความตั้งใจซ้ือเป็นส่ิงหน่ึง
ท่ีก  าลงัจะบอกว่าผูบ้ริโภคตอ้งการหรือมีวตุัประสงค์อะไรในการซ้ือสินคา้หรือบริการในช่วงเวลาใด เวลาหน่ึง และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kim & Pysarchik (2000) กล่าวว่า ผูบ้ริโภคมีตอ้งการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคอาจไม่ไดข้ึ้นอยู่
กบัตวัสินคา้เพียงอย่างเดียว อาจมีทศันคติท่ีดีต่อสินคา้เป็นการซ้ือผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากสินคา้ให้ตรงกบัความ
ตอ้งการ ความตั้งใจซ้ือเป็นเพียงโอกาสท่ีจะน าไปสู่การซ้ือจริงซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็น เท่ากบั 0.95 และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยั สุธาทิพย ์นิธิสิริพงศ ์(2558) ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่สแกน
รหัสคิวอาร์ซ้ือสินคา้จากร้านคา้ ผลสรุปพบว่าพบปัญหาท่ีท าให้ไม่ใชแ้อพพลิเคชั่นสแกนรหัสคิวอาร์ซ้ือสินค้าคือ
สถานท่ีให้บริการไม่เพียงพอ และมีความมัน่ใจของผูใ้ห้บริการนอ้ย 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
1. การรับรู้ความปลอดภยั พบว่าโดยส่วนใหญ่มีความคาดหวงัในระบบรักความปลอดภยัของธนาคารใน

ขั้นตอนการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการคิวอาร์โคด้ว่า ควรมีการยนืยนัตวัตนก่อนเขา้ใชง้านทุกคร้ัง มีการแสดง
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ขอ้มูลช่ือบญัชีท่ีถูกตอ้งและขณะท ารายการโอนเงินไปยงัปลายทางของผูรั้บไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยัจากมิจฉาชีพ 
ถา้เกิดมีขอ้ผดิพลาดก็จะส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความไม่เช่ือมัน่ ไม่ไวว้างใจในบริการคิวอาร์โคด้และตวัธนาคารได ้

2. การรับรู้ความเป็นส่วนตวั พบว่าโดยส่วนใหญ่มีความเช่ือมัน่คิวอาร์โคด้ธนาคารกรุงเทพมีความสามารถ
เพียงพอในการปกป้องขอ้มูลความเป็นส่วนตัว และเห็นด้วยว่าควรจะขออนุญาตผูใ้ช้บริการทุกคร้ังก่อนการเก็บ
บนัทึกข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ช้บริการ แต่ควรเก็บข้อมูลท่ีมีแต่ความจ าเป็นจริงๆ และได้รับความยินยอมก่อนจาก
เจา้ของบญัชีและเก็บรักษาขอ้มูลของลูกคา้แต่ละท่านให้เป็นความลบัท่ีสุด 

3. ความไวว้างใจ พบว่าส่วนใหญ่มีความเช่ือมัน่กับธนาคาร เพราะเป็นธนาคารท่ีเปิดมานานมีความ
น่าเช่ือถือและมีไวว้างใจจากกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ เช่ือมัน่ในเร่ืองความปลอดภยัของระบบ และเร่ืองความสะดวก
รวดเร็วของการใชบ้ริการ 

4. รหัสคิวอาร์โคด้ (QR Code) ยงัไม่เป็นท่ียอมรับมากและแพร่หลายเพราะขาดการท าการตลาดท่ีแนะท า
การใชบ้ริการจากทางธนาคาร หากมีการส่งเสริมให้มากข้ึนคาดว่าจะมีผูใ้ชบ้ริการเพ่ิมมากข้ึน 

5. ควรท าการตลาดให้เพ่ิมมากกว่าน้ี เช่น โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ โบวช์วัร์ การเดินตลาดตามพ้ืนท่ีส าคญั 
เพ่ือเป็นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้กลุ่มลูกคา้ทราบถึงบริการคิวอาร์โคด้ว่ามีคุณสมบติัอย่างไร มีประโยชน์และ
ตอบโจทยผ์ูใ้ชบ้ริการมากน้อยแค่ไหน หรือ การจดัโปรโมชัน่ท่ีมีความน่าสนใจ เช่น การสะสมแตม้แลกของรางวลั 
หรือแลกตัว๋เดินทางท่องเท่ียวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

ข้อเสนอแนะ 
1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น 

พอ ดงันั้นควรท าการขยายพ้ืนท่ีในการศึกษาวิจยัออกไปให้มากยิ่งข้ึน เพ่ือท่ีจะไดผ้ลการศึกษาวิจยัท่ีมีความถูกตอ้ง
และเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดค้รอบคลุมมากข้ึน 

กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 
ระยะสั้ น ธนาคารต้องพัฒนาปรับปรุงระบบความปลอดภัยของคิวอาร์โค้ดให้มีประสิทธิภาพและมี

มาตรฐานท่ีดีไม่ให้มีเกิดขอ้ผิดพลาดได ้ เช่น ระบบความปลอดภยัท่ีท าให้ลูกคา้เช่ือมนัไดว้่าเงินท่ีผู ้โอนจะถูกโอนให้
ถึงผูรั้บโอนปลายทางไดห้รือระบบความปลอดภยัท่ีสามารถป้องกนัการถูกโจรกรรมตรวมทั้งขอ้มูลส่วนตวั เพ่ือให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความเช่ือมัน่และไวว้างใจในระบบคิวอาร์โคด้ของธนาคาร 

ระยะกลาง ธนาคารต้องหาช่องทางการขยายธุรกิจให้มากข้ึนเพ่ือเป็นการสร้างฐานลูกค้าใหม่และเป็น
ตวัเลือกของกลุ่มลูกคา้ดว้ย เช่น การหาพนัธมิตรกบัธุรกิจเก่ียวการคมนาคมโดยการน าระบบคิวอาร์โคด้มาใชแ้ทนเงิน
สดในการจ่ายค่าโดยสาร หรือการหาบริษทักบักลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ร้านคา้เพ่ือให้ระบบคิวอาร์โคด้มีบทบาทในการซ้ือ
ขายในช่องทางออนไลน์มากข้ึนและยงัเป็นตวัเลือกของกลุ่มลูกคา้ธุรกิจ ร้านคา้ในการหารายไดผ้่านช่องทางคิวอาร์
โคด้ไดอี้กดว้ย 

ระยะยาว ธนาคารควรหากลุ่มลูกค้ากลุ่มนักเรียนนักศึกษาซ่ึงมีเพ่ิมข้ึนทุกปีเพราะเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีมี
พฤติกรรมของผูใ้นยคุท่ีระบบออนไลน์ และเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทกบัชีวิตประจ าวนัมาก อาทิเช่น หาผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวกับกลุ่มเป้าหมายให้สนใจโดยให้สอดคล้องกบัการใช้บริการคิวอาร์โค้ดเพ่ือเพ่ิมฐานลูกคา้รายใหม่ และถา้
ตอบสนองความตอ้งการกบักลุ่มลูกคา้แลว้ท าให้เกิดความไวว้างใจ ความพึงพอใจและความตั้งใจท่ีกลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ี
ไดจ้ะใชบ้ริการไดใ้นระยะยาวและธนาคารจะมีโอกาสน าเสนอผลิตภณัฑใ์หม่เพ่ิมไดอี้กในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาพ้ินท่ีให้ครอบคลุมมากพอ ดงันั้นผูว้ิจยัควรจะท าการขยายพ้ืนท่ีการศึกษาวิจยัออกไปให้ทัว่ทุก

เขตหรือทัว่ประเทศ เพ่ือให้ไดผ้ลการศึกษาวิจยัท่ีมีความถูกตอ้งและเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดค้รอบคลุมมากข้ึน  
2. ควรเพ่ิมกลุ่มลูกคา้ในการศึกษาให้มากข้ึน เช่น ธุรกิจออนไลน์รายใหม่ หรือ ผูป้ระกอบการร้านคา้ 
3. ควรศึกษาและหาแนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์ทางการตลาดอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมความไดเ้ปรียบการแข่งขนั 
4. ควรศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการคิวอาร์โคด้ เพ่ือเพ่ิมความเขา้ใจการเปล่ียนของผูใ้ชง้านในระบบคิว

อาร์โคด้ 
 

กติตกิรรมประกาศ  
การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จ ไดด้ว้ยความอนุเคราะห์ละความกรณุาอยา่งยิ่งจาก อาจารย ์ดร.ศิรริตน์ั 

รัตนพิทกษั ์ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาในการศึกษาคน้ควา้อิสระ ให้ค  าแนะน า แนวทางและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ดว้ยความ
เอาใจใส่มาโดยตลอด รวมถึงท่าน คณาจารย์ทุกกท่านท่ีคอยให้ค  าช้ีแนะและช่วยเหลือในการศึกษาคร้ังน้ี และ
ขอขอบคุณท่านประธาน กรรมการ อาจารย ์ดร.อนุฉตัร ช ่าชอง และท่านกรรมการ อาจารย ์ผศ.ดร.ฐานิดา ฆอ้งฤกษ ์ท่ี
ช่วยช้ีแนะส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ มาแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ขอ้มูลในการสมภัาษณ์ 
ครอบครัว และเพ่ือนๆ ท่ีให้ความช่วยเหลือในการศึกษาคน้ควา้อิสระมาโดยตลอด หากมีขอ้ผิดพลาดประการใด จึง
ขอนอ้มรับไวด้ว้ยความเต็มใจ  
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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงค์ในการศึกษาน้ี คือ เพ่ือศึกษา ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยภายนอกองค์กร และคู่แข่ง เพ่ือน ามา

ก าหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการเป็นตวัแทนจ าหน่ายกลุ่มผลิตภณัฑ์ Beger เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ 
ผูว้ิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาก การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผูบ้ริหารของกิจการจ านวน 3 ท่าน ค าถามเชิงลึก
ประกอบดว้ย ประเด็นดา้น การด าเนินธุรกิจ กลยุทธ์ท่ีสามารถท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ นอกจากน้ี เก็บขอ้ม
ลูจากการสังเกตุ การวิเคราะห์เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลดงักล่าวท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค จุดแข็ง 
จุดอ่อน และน ามาพิจารณาร่วมกบัการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี 7Ps , SWOT , PEST , FIVE FORCE และแนวคิด TOW 
Matrix เพ่ือใชใ้นการก าหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม ผลการศึกษาพบว่าปัญหา ตลาดวสัดุก่อสร้างโดยรวม
ชะลอตวั ส าหรับร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม (ร้านคา้ส่งและร้านคา้ปลีก) ยงัมีแรงกดดนัจากงานก่อสร้างท่ีฟ้ืนตวั
ชา้ และเผชิญการแข่งขนัสูงกบัร้านคา้วสัดุก่อสร้างรายอ่ืนในพ้ืนท่ี กลุ่มผูผ้ลิตท่ีหันมาจ าหน่ายสินคา้โดยตรงคาดว่า
รายไดจ้ะเติบโตไม่มาก และ ผูบ้ริโภคมีความระมดัระวงัในการใชจ่้าย ขอ้เสนอแนะผูป้ระกอบการ ควรค านึงถึงปัจจยั 
การวางแผน และควบคุมตน้ทุนในการด าเนินการ ความรอบรู้เท่าทนัต่อสภาวะแวดลอ้มเก่ียวกบัปัจจยัภายนอก การ
รักษาความสัมพนัธ์ลูกคา้ การตกแต่งร้านคา้ให้มีความทนัสมยั 
ค าส าคญั : แนวทางเชิงกลยทุธ์,คู่แข่ง 
 

ABSTRACT 
The purpose of this study is to study the problems, obstacles, external factors, organizations and competitors 

in order to formulate appropriate strategic guidelines for being a distributor. The Beger product group is a qualitative 
research.  The researcher used data collection methods from In-depth interviews with business executives for 3 
persons. In-depth questions include business issues. Strategies that can make a business successful. In addition, keep 
the information from observation.  Analysis of documents associated Such information can be used to identify 
problems and obstacles, strengths, weaknesses, and considerations, together with the analysis of 7Ps, SWOT, PEST, 
FIVE FORCE, and TOW Matrix concepts to be used in determining appropriate strategic approaches.  The study 
found that the problem Overall construction material market slowed down For traditional building materials stores 
(Wholesale stores and retail stores) still have pressure from slow recovery construction And facing high competition 
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with other building materials stores in the area Producers who turn to sell products directly, expect revenue to grow 
not very much, and consumers are cautious in spending.  Entrepreneurial suggestions Should consider the planning 
and cost control factors in the operation Knowledge of the environment regarding external factors Maintaining 
customer relationships The decoration of the shop is modern. 
Keywords: strategic guidelines, competitors 
 
บทน า 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ช.สงวน โฮมโปร เป็นกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัจ าหน่ายสินคา้วสัดุก่อสร้างครบวงจร 
ซ่ึงก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ดว้ยทุนจดทะเบียนบริษทั 1 ลา้นบาท บนพ้ืนท่ี 4 ไร่ ท  าเลท่ีตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 256 หมู่ 11 
ถนน เพชรเกษม ต าบล กระบ่ีนอ้ย อ  าเภอ เมืองกระบ่ี จงัหวดั กระบ่ี เน่ืองดว้ยเป็นร้านคา้ดั้งเดิมของจงัหวดักระบ่ีมาก
ว่า 30 ปี จึงเป็นท่ีรู้จกัของคนในพ้ืนท่ี 

ในปี พ.ศ. 2560 ส่วนแบ่งทางการตลาดกลุ่มผลิตภณัฑ ์Beger ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ช.สงวน โฮมโปร ใน
จงัหวดักระบ่ีอยู่ท่ีประมาณ 9.47% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,600,000 บาท จากยอดประมาณการมูลค่าโดยรวมของ
ตลาด 38,000,000 ลา้นบาท ปัจจุบนักิจการท่ีขายกลุ่มผลิตภณัฑ์ Beger ในจงัหวดักระบ่ี มีทั้งหมดประมาณ 100 กว่า
ราย ท าให้ลูกคา้มีทางเลือกในการซ้ือสินคา้ท่ีมากข้ึน ก่อให้เกิดผลกระทบกบัราคากลางของสินคา้ เพราะเอเยน่ตต่์างๆ 
มีพฤติกรรมตดัราคากลุ่มผลิตภณัฑ์ Beger อีกทั้งผูผ้ลิตก็ขายสินคา้โดยตรงให้แก่ลูกคา้ ส่งผลให้ยอดขายสินคา้ และ
ก าไรต่อหน่วยลดลงตามไปดว้ย ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนท าให้ไปเพ่ิมจุดอ่อนให้กบัทางร้านคา้ในดา้นราคาสินคา้ อีกทั้ง
ปัญหา อุปสรรคจากความกงัวลของผูบ้ริโภคในสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีความระมดัระวงัการใชจ่้ายมาก
ยิง่ข้ึน ผูว้ิจยัจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งท าการศึกษา ปัญหา และ อุปสรรค ปัจจยัภายนอกองคก์ร และคู่แข่ง เพ่ือมาก าหนด
แนวทางเชิงกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมในการเป็นตวัแทนจ าหน่ายกลุ่มผลิตภณัฑ ์Beger 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543) ไดส้รุปแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของนักวิชาการต่างๆ ประกอบดว้ย 7 
ดา้น ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล ลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการ 

สุดใจ วนัอุดมเดชาชยั (2556) ไดใ้ห้ความหมาย ของการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกว่าหรือส่ิงท่ีเราไม่
สามารถควบคุมได ้เป็นการด าเนินการวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งใน
อุตสาหกรรม เพ่ือการก าหนดกลยทุธ์ให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงส่งผลต่อการด าเนินการขององคก์ร เพ่ือท่ีจะ
ก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบจาก โอกาส จากสภาพแวดลอ้มภายนอก หรือพยายามลดอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต
ให้เหลือนอ้ยท่ีสุด ประกอบไปดว้ย Political Economics Social Technology 

Michael E. Porter เป็นผูคิ้ดค้นได้อธิบายถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม หรือ  Five Forces 
Model ซ่ึงมีองค์ประกอบ 5 ดา้น หรือ แรงทั้ง 5 แรง ท่ีเป็นปัจจยัภายนอกมี ภยัคุกคามจากผูแ้ข่งรายใหม่ การแข่งขนั
กนัภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั อ  านาจต่อรองของผูข้าย อ  านาจการต่อรองของกลุ่มผูซ้ื้อหรือลูกคา้ ภยัคุกคามจาก
สินคา้ทดแทน 
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อภิชา ประกอบเส้ง (2558) เป็นการจับคู่ระหว่าง จุดแข็ง (S) และจุดอ่อน (W) เข้ากับโอกาส(O) และ
อุปสรรค (T) เพ่ือแกไ้ขอุปสรรคและจุดอ่อนขององค์กร หลงัจากท่ีมีการประเมินสภาพแวดลอ้มโดยการวิเคราะห์ให้
เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดั แลว้ ก็จะน ามาขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพนัธ์แบบแม
ตริกซ์โดยใช้ตารางท่ีเรียกว่า  TOWS Matrix การระบุ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด โดยท่ีการประเมิน
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นการระบุให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจะเป็นการประเมินภายในองค์การ ส่วนการประเมิน
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นโอกาส และขอ้จ ากดัจะเป็นการประเมินภายนอกองคก์ร การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างจุด
แข็งกบัโอกาส จุดแข็งกบัขอ้จ ากดั จุดอ่อนกบัโอกาส และ จุดอ่อนกบัขอ้จ ากดั ซ่ึงผลของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ในขอ้มูลแต่ละคู่ดงักล่าว ท าให้เกิดยุทธศาสตร์หรือกลยทุธ์สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 1. กลยุทธ์เชิงรุก 
(SO Strategy) 2. กลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) 3. กลยทุธ์เชิงแกไ้ข (WO Strategy) 4. กลยทุธ์เชิงรับ (WT Strategy) 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการเป็นตวัแทนจ าหน่ายกลุ่มผลิตภณัฑ ์Beger ท่ีเกิดข้ึนกบัองคก์ร  
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัภายนอกองคก์รและวเิคราะห์คู่แข่งทางการตลาดของกลุ่มผลิตภณัฑ ์Beger   
3. เพ่ือก าหนดแนวทางเชิงกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมในการเป็นตวัแทนจ าหน่ายกลุ่มผลิตภณัฑ ์Beger 

 
วธิีการศึกษา 

การศึกษาน้ีใชข้อ้มูล 2 ส่วน คือ 1) ขอ้มูลทุติยภูมิ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล การศึกษาจากบทความ งานวิจยั 
และเว็บไซต์ต่างๆใน Internet ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั 2) ขอ้มูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของห้างหุ้นส่วน
จ ากดั ช.สงวน โฮมโปร แบบค าถามสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบั ดา้นปัญหาและอุปสรรคของการเป็นตวัแทนจ าหน่าย 
ดา้นการด าเนินธุรกิจ ดา้นกลยทุธ์ท่ีสามารถท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จประกอบไปดว้ย 19 ค าถาม จ านวน 3 คน 
ดงัน้ี               

นายวิริยะ รัชตวิศาลไกร          ต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ               
นางศิริกาญจน์ รัชตวิศาลไกร  ต าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ (1)               
นางสาววลีรัตน์ รัชตวิศาลไกร ต าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ (2) 

นอกจากน่ี ผูศึ้กษาไดใ้ชว้ิธีการสังเกต การด าเนินการของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ช.สงวน โฮมโปร ตามแนว
ทฤษฎี 7Ps ผูศึ้กษาลงส ารวจตรวจสอบกลุ่มผลิตภัณฑ์ Beger เก็บข้อมูลตัวสินค้า ราคา ช่องทางจัดจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการขาย บุคลากร ลักษณะทางกายภาพของร้าน และกระบวนการขาย วิเคราะห์ SWOT , PEST , FIVE 
FORCE ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ช.สงวน โฮมโปร จากนั้นน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ มาสร้างแนวททาง
เชิงกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัส าหรับการเป็นตวัแทนจ าหน่ายกลุ่มผ ลิตภัณฑ์ 
Beger 
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ผลการศึกษาและอภปิราย 

 
 

ภาพท่ี 1 Five Force Model 
 

ด้านการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม คู่แข่งทางตรงของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ช.สงวน โฮมโปร จะมีความ
เหมือนและแตกต่างกนัไม่มากนกั แต่ละร้านคา้จะน าเสนอกลยทุธ์ท่ีคลา้ยๆกนั คือ เน้นราคาท่ีถูกกว่าคู่แข่ง เป็นหลกั 
ส่วนร้านคา้ท่ีไม่ไดใ้ชก้ลยุทธ์ดา้นราคา ก็ไปใชก้ลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการขาย ความหลากหลายของสินคา้ และดา้น
การบริการ เพ่ือให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ให้มากท่ีสุด ระดบัความรุนแรงจะจดัอยูใ่นระดบัสูง 

ดา้นการแข่งขนัจากผูแ้ข่งขนัรายใหม่ท่ีจะเขา้มาสู่ตลาด จะตอ้งค านึงถึงเงินลงทุนเพราะตอ้งใชท้ั้งในส่วน
ท าเลท่ีตั้ง สินคา้ท่ีตอ้งสต๊อก เคร่ืองผสมสี ท่ีจอดส าหรับลูกคา้ รถขนส่ง พนกังานในส่วนต่างๆ เป็นตน้ จ  าเป็นตอ้งมี
เงินหมุนเวียนท่ีมากพอในการท าธุรกิจจึงไม่ค่อยเป็นท่ีน่ากงัวลมากนกัระดบัความรุนแรงจดัอยูใ่นระดบัต ่า 

ด้านอ านาจการต่อรองของผูบ้ริโภค ปัจจุบนัมีร้านค้าท่ีเป็นตัวแทนจ าหน่ายสกลุ่มผลิตภณัฑ์ Beger เป็น
จ านวนมาก สามารถหาขอ้มูลและเปรียบเทียบราคาของกลุ่มผลิตภณัฑ ์Beger แต่ละร้านคา้ได ้ท าให้ลูกคา้มีอ  านาจใน
การต่อรองและหาซ้ือไดง่้าย ระดบัความรุนแรงจึงจดัอยูใ่นระดบัสูง 

ด้านอ านาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ เน่ืองจากปัจจุบนับริษัท Beger เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่าย ทั้งใน
รูปแบบคา้ปลีก คา้ส่ง และขายสินคา้ให้โครงการ ทางซัพพลายเออร์ยงัคงตอ้งพ่ึงพาร้านคา้วสัดุก่อสร้างอยูเ่พราะยงั
ตอ้งอาศยัเป็นช่องทางในการจดัจ าหน่าย ท าให้มีอ  านาจการต่อรองอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ดา้นการแขง่ขนัจาก
คูแ่ขง่เดมิในตลาด

ระดบัความรุนแรงจดัอยู่
ในระดบัสงู

ดา้นการแขง่ขนัจาก
คูแ่ขง่รายใหมท่ี่จะเขา้มา

สูต่ลาด
ระดบัความรุนแรงจดัอยู่

ในระดบัต ่า

ดา้นอ านาจการต่อรอง
ของผูบ้รโิภค

ระดบัความรุนแรงจดั
อยูใ่นระสงู

ดา้นอ านาจการต่อรอง
ของซพัพลายเออร์

ระดบัความรุนแรงจดัอยู่
ในระดบัปานกลาง

ดา้นการคกุคามจาก
สนิคา้ทดแทน

ระดบัความรุนแรงจดั
อยูใ่นระดบัสงู



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1768 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ดา้นการคุกคามจากสินคา้ทดแทน ปัจจุบนัมีผูผ้ลิตและจ าหน่ายสียีห่้อต่างๆอยู่ในตลาดอยูเ่ป็นจ านวนมาก มี
หลายระดบัราคา คุณภาพ แตกต่างกนัออกไป อาทิ เช่น TOA BEGER CAPTAIN JOTUN NIPPON ICI ฯลฯ เป็นตน้ 
สินคา้ทดแทนจะทดแทนกนัไดม้ากน้อยแค่ไหนข้ึนอยูก่บั ประสบการณ์ ความรู้ ความภกัดีในตราสินคา้ รายไดข้อง
ผูบ้ริโภค การรับรู้และการตีความของลูกคา้ ซ่ึงจะแตกต่างออกไปตามแต่ละบุคคล ดงันั้นระดบัการคุกคามจากสินคา้
ทดแทนจดัอยูใ่นระดบัสูง 

สรุปพบว่า ด้านการแข่งขันของกิจการในอุตสาหกรรมมีระดบัความรุนแรงจัดอยู่ในระดับสูง  ด้านการ
แข่งขนัผูเ้ขา้รายใหม่มีระดบัความรุนแรงจดัอยู่ในระดบัต ่า ดา้นอ านาจการต่อรองของผูบ้ริโภคมีระดบัความรุนแรงจดั
อยู่ในระดบัสูง ดา้นอ านาจการต่องของซพัพลายเออร์มีระดบัความรุนแรงจดัอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นการคุกคาม
จากสินคา้ทดแทนมีระดบัความรุนแรงจดัอยูใ่นระดบัสูง 

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไป PEST จากปัจจยัทั้ง 4 ดา้น พบว่าปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
เป็นโอกาส ทาง หจก. ช.สงวน โฮมโปร มีโอกาสและแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑสี์เบเยอร์ มากยิ่งข้ึน 
จากโครงการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลในยุคปัจจุบนัพยายามท่ีกระตุน้ ส่งเสริม และพฒันาให้ดียิ่งข้ึน 
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของผูบ้ริโภคในสังคมยคุปัจจุบนั ถึงแมจ้ะประสบปัญหาดา้นการเงิน ความเช่ือมัน่ในการลงทุน
อยูบ่า้ง แต่ก็มีความคาดหวงัในอนาคตจะกลบัดีกว่าปัจจุบนัท่ีเป็นอยู ่ อีกทั้งเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันากา้วไปอยา่งมาก
โดยเฉพาะ ส่ือออนไลน์ท่ีทาง หจก. ช.สงวน โฮมโปร ก็ใชเ้ป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
ทั้งหมดท่ีกล่าวมานับว่าเป็นสัญญานท่ีดีและเป็นผลดีต่อ หจก. ช.สงวน โฮมโปร เป็นอย่างมาก ยกเวน้ปัจจยัทางดา้น
การเมืองท่ียงัเป็นอุปสรรค 

ผลการศึกษาเพ่ือหาแนวทางเชิงกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการเป็นตวัแทนจ าหน่ายกลุ่มผลิตภณัฑ์ Beger ของ 
หจก. ช.สงวน โฮมโปร จากผลการวิเคราะห์ทางเลือก ไดน้ าขอ้มูลน้ีไปปรึกษากับผูบ้ริหารทั้ง 3 คนแลว้ไดพ้บว่า
ทางเลือกทั้ง 4 ทาง มีความเหมาะสมท่ีทางห้างหุ้นส่วนจ ากดั ช.สงวน โฮมโปรมีศกัยภาพท่ีสามารถท าไดพ้ร้อมๆกนั  

สรุปไดว้่ากลยุทธ์ท่ีเหมาะสมควรน ามาใชแ้บ่งเป็น 4 กลยุทธ์ โดยทางห้างหุ้นส่วนจ ากดั ช.สงวน โฮมโปร 
ควรเร่ิมตั้งแต่ 1.กลยทุธ์เชิงรุก 2.กลยทุธ์เชิงแกไ้ข 3.กลยทุธ์เชิงป้องกนั 4.กลยทุธ์เชิงรับ เป็นล าดบั 

1. กลยทุธ์เชิงรุก เลือกวิธีการ “การน าเสนอสินคา้และบริการ” โดยการน าทฤษฎีส่วนผสมการตลาดบริการ 
หรือ7Ps การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์การขายโดยใชพ้นักงานขาย เน้นการขยายฐานลูกคา้ใหม่ ท าให้ร้านคา้เป็นท่ี
รู้จกัเพ่ิมมากข้ึน และยงัเพ่ิมทางเลือกให้แก่ลูกคา้อีกดว้ย เพ่ือให้ร้านมีการเติบโตในการด าเนินธุรกิจ อีกทั้งเป็นการเพ่ิม
ยอดขาย ก าไร ส่วนแบ่งทางการตลาด และสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในระยะยาว 

2. กลยทุธ์เชิงแกไ้ข หากลูกคา้มีความตอ้งการเครดิตการคา้ ทางร้านคา้จะเลือกวิธีการ “การให้เครดิตการคา้” 
ไดน้ าทฤษฎีส่วนผสมประสมการตลาด การส่งเสริมการขายโดยการกระตุ้นผูบ้ริโภค มุ่งเน้นการให้บริการ ความ
สะดวกแก่ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ในปริมาณมาก อีกทั้งเพ่ือเป็นการดึงดูดให้กลุ่มลูกคา้ใหม่ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาด
เล็ก มาเป็นลูกคา้กบัทางร้านคา้ และรักษาฐานลูกคา้เก่าของร้านคา้ไม่ให้หันไปซ้ือสินคา้และบริการของคู่แข่งในตลาด 
ซ่ึงกลยุทธ์ดงักล่าวสามารถช่วยให้ลูกคา้มีความพึงพอใจเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ร้านคา้ก็สามารถจ าหน่ายสินคา้ไดม้ากยิง่ข้ึน
และมีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน  

3. กลยุทธ์เชิงป้องกนั เลือกวิธีการ “การบริการและรักษาประโยชน์ของลูกคา้” โดยการน าทฤษฎีส่วนประ
ผสมทางการตลาด บุคคล มาก าหนดเป็นกลยทุธ์ มุ่งเน้นการให้การบริการ และสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เป็นหลกั 
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ด้วยการบริการให้ความเอาใจใส่ลูกค้า และค านึงถึงประโยชน์ท่ีลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความ
ประทบัใจหลงัจากการมาซ้ือสินคา้และใชบ้ริการ เป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีแก่ลูกคา้ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อไปใน
ระยะยาว เกิดเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อร้านคา้ เพ่ือป้องกนัส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีร้านมีอยูจ่ากคู่แข่ง 

4. กลยทุธ์เชิงรับ เลือกวิธีการ “Promotion แถม” ไดน้ าหลกัแนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด เก่ียวกบั
การส่งเสริมการตลาด มุ่งเนน้วิธีการส่งเสริมการขาย โดยการกระตุน้ผา่นคนกลาง เป็นการรณรงคส่์งเสริมการขายใน
กลุ่มผลิตภณัฑ์ Beger ให้มียอดขายการเติบโตท่ีเพ่ิมมากยิ่งข้ึน อีกทั้งเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างร้านคา้กบั
ทางบริษทั Beger และการกระตุน้ผูบ้ริโภค เป็นการกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการซ้ือของลูกคา้ เพ่ือเพ่ิมยอดขาย ก าไร 
ส่วนแบ่งทางการตลาดในพ้ืนท่ี และป้องกนัส่วนแบ่งทางการตลาดเดิมท่ีมีอยู ่

อภิปรายผลการวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขันกลุ่มผลิตภัณฑ์ Beger ของห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั ช.สงวน โฮมโปร มีประเด็นท่ีผูว้ิจยัไดน้ ามาอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นราคาสินคา้พบว่า ลูกคา้ให้ความส าคญัมากในดา้นราคาสินคา้ เน่ืองจากความกงัวลในเศรษฐกิจในยุค
ปัจจุบนั และมีรายไดล้ดลง ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีความระมดัระวงัการจบัจ่ายใชส้อย มากข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลงานวิจยัของ ศรีนวล พลบัเจริญสุข (2553) ศึกษาเร่ืองกลยุทธ์ทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคท่ีมี ผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้าง ในอ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์ไดพ้บว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ร้านคา้วสัดุก่อสร้างของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรคสู์งท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือมากท่ีสุด 

2. ดา้นการบริการพบว่า เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัไม่นอ้ยท่ีลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือสินคา้และใชบ้ริการจากร้านคา้ 
การสร้างความสัมพนัธ์ดีกบัลูกคา้ ควรเป็นเร่ืองท่ีให้ความส าคญัมาเป็นอนัดบัตน้ๆ ซ่ึ งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 
กานตช์นก บวัทอง และพนมสิทธ์ิ สอนประจกัษ ์(2557) ศึกษาเร่ืองกลยทุธ์การจดัการ บริหารร้านคา้วสัดุก่อสร้าง ใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ไดพ้บว่า จากการศึกษาคือ กลุ่มตวัอยา่งร้านคา้วสัดุก่อสร้างทั้ง 4 กลุ่มตวัอยา่งใช ้กล
ยทุธ์ในการด าเนินกิจการท่ีคลา้ยๆกนั เน่ืองมาจากการแข่งขนัท่ีสูงของธุรกิจประเภทน้ี และเพ่ือช่วยดึงดูดลูกคา้ให้เขา้
มาใชบ้ริการ กิจการของกลุ่มตวัอย่างแต่ละกลุ่ม ซ่ึงกลยุทธ์ท่ีกลุ่มตวัอย่างใชจ้ะให้ความส าคญัเร่ืองของการบริการ 
ลูกคา้ เช่น การให้ค าปรึกษาโดยผูเ้ช่ียวชาญ เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ศรีนวล พลบัเจริญสุข (2553) 
ศึกษาเร่ืองกลยทุธ์ทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคท่ีมี ผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้าง ในอ าเภอเมือง 
จังหวดันครสวรรค์ โดยศึกษาจากผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินค้าในร้านคา้วสัดุก่อสร้างในอ าเภอเมือง จังหวดันครสวรรค์ 
จ  านวน 384 คน รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคือ กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างในอ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรคใ์นภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างในอ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์สูงท่ีสุด 
ไดแ้ก่ กลยทุธ์ดา้นความสะดวกในการซ้ือมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษา กลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนักลุ่มผลิตภณัฑ ์Beger ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
ช.สงวน โฮมโปร สามารถน าขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์ และเสนอแนะแนวทางให้กบัผูบ้ริหารทั้ง 3 คน ในการวางแผน
พฒันากลยทุธ์ทางการตลาดให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย ดงัต่อไปน้ี 
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ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหาร 
ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกลยทุธ์ในการเพ่ิมยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑ์ Beger ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ช.สงวน โฮมโปร 

ทั้ง 4 กลยทุธ์ ให้ผูบ้ริหารช่วยท าตามล าดบัดงัท่ีกล่าวไปในสรุปผลการศึกษา คาดว่าจะสามารถท าให้ร้านคา้มียอดขาย
เพ่ิมข้ึนตามเป้าหมายท่ีคาดการณ์ไว ้นอกจากน้ีจากการศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนั
เคมีภณัฑข์องห้างหุ้นส่วนจ ากดั ช.สงวน โฮมโปร 

ข้อคดิส าหรับผู้บริหาร 
1. ผูบ้ริหารทั้ง 3 คน ควรมีการวางแผน และควบคุมตน้ทุนในการด าเนินการ ให้ดียิ่งข้ึน โดยการน าระบบ

โปรแกรมบญัชีท่ีใชอ้ยูใ่ชง้านให้เกิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ซ่ึงจะส่งผลประโยชน์ในระยะยาว 
2. ผูบ้ริหารทั้ง 3 คน ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาธุรกิจ การบริหารจดัการภายใน

องคก์รให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เพ่ือให้เท่าทนัต่อสภาพปัจจยัภายนอกท่ีมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และภายในให้มี
ความยดืหยุน่ในการบริหารจดัการสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาท่ีควบคุมได ้และไม่สามารถควบคุมได ้จะเป็นประโยชน์
แก่ร้านคา้ในระยะยาว 

3. บุคลากรทุกคนในองค์กรควรรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ไวอ้ย่างต่อเน่ือง ดว้ยการบริการท่ีดี จะ
ส่งผลดีต่อร้านคา้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

4. ร้านคา้ประเภทน้ีตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนค่อนขา้งสูง ในขณะท่ีก าไรต่อหน่วยค่อนขา้งต ่า ตอ้งอาศยัการ
ขายสินคา้ในปริมาณท่ีมากเพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจ จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งบริหารค่าใชจ่้ายต่างๆให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบคลงัสินคา้ ตน้ทุนสินคา้ และราคาให้รอบคอบ ช่วยให้ส่งผลดีในระยะสั้น
และระยะยาว 

5. ผูบ้ริหารทั้ง 3 คน ควรมีการปรึกษาการก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมตลาดทุกๆเดือน ให้ตรงตามความ
ตอ้งการลูกคา้ให้มากท่ีสุด จะส่งผลดีต่อไปในระยะยาว 

การประกอบธุรกิจจ าเป็นของมีการพฒันา และปรับตวัให้เท่าทนักับสถานการณ์ และความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากการศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัการคา้วสัดุก่อสร้าง และธุรกิจอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั เพ่ือมา
เป็นแนวทางในการน ามาปรับปรุงพฒันาธุรกิจของตนเองแลว้การศึกษาโครงสร้าง และรับทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน
อย่างแทจ้ริงของธุรกิจตวัเองมีการวางแผนติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน จะเป็นการท าให้ธุ รกิจของเราสามมา
รถแข่งขนัในอุตสาหกรรมเดียวกนัไดอ้ยา่งแข็งแกร่ง และย ัง่ยนื 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 

ส าหรับผูป้ระกอบการ หรือผูท่ี้สนใจในการด าเนินการเก่ียวกับร้านค้าท่ีมีลักษณะธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั 
เพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพทางการแข่งขันของธุรกิจวสัดุก่อสร้างและน าไปปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการรายอ่ืน ส่ิงท่ีควรศึกษาเพ่ิมเติม คือ การพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัใน
โครงสร้างธุรกิจ เน่ืองจากปัจจุบนัโลกของเราได้มีการเปล่ียนแปลงไปมาก และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ก็หันมาใช้
เทคโนโลยีในการศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการมากข้ึน ร้านคา้จึงควรหันมาศึกษาความเป็นไปไดเ้พ่ิมเติม
ในการขายช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยมากยิง่ข้ึนรวมไปถึงการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ และส่ือ
อินเตอร์เน็ตในการเพ่ิมโอกาสการขายอีกดว้ย 
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ศศิพร สายสุทธ์ิ. 2553. ศึกษาเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของธุรกจิก่อสร้าง และการวเิคราะห์ธุรกจิเพ่ือ

วางแผนพัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับการแข่งขันในอนาคต. 
ศรีนวล พลบัเจริญสุข. 2553. ศึกษาเร่ืองกลยุทธ์ทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้า

วสัดุก่อสร้าง ในอ าเภอเมือง จังหวดันครสวรรค์. 
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การก าหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันกรณศึีกษาร้าน  
ลิฟวิ่งรูม ซาลอน 

Determining strategies for competitive advantage Case Study of Living Room Salon 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของธุรกิจร้านเสริมสวยและวิเคราะห์สภาพ

การแข่งขนัในตลาดปัจจุบนัของร้าน Living Room Salon เพ่ือศึกษาโอกาสและความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของร้าน 
Living Room Salon และเพ่ือศึกษากลยทุธ์สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจของร้าน Living Room Salon 
วิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีได้รับจากการรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามโดยสุ่มกลุ่มตวัอย่างจ านวน 205 คน และการศึกษาปฐมภูมิ ใชว้ิธีสัมภาษณ์เชิงลึกเจา้ของร้าน Living 
Room Salon ผลจากการศึกษา สามารถสรุปทางเ ลือกกลยุทธ์โดยการใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง  
(Differentiation Strategy) เพ่ือใชใ้นการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนักบัคู่แข่งรายอ่ืน เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทาง
การตลาดและเป็นการเพ่ิมผลก าไรให้กบัร้าน เน่ืองจากร้านประสบปัญหาส่วนแบ่งทางการตลาดและรายไดล้ดนอ้ยลง
อย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยงัเป็นการยกระดบัและมาตรฐานท่ีสูงข้ึนให้กบัองคก์รในดา้นภาพลกัษณ์และประสิทธิภาพใน
การให้บริการลูกคา้ และเป็นการสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้อยา่งสูงสุด 
ค าส าคญั: กลยทุธ์สร้างความสามารถในการแข่งขนั , กลยทุธ์ทางการตลาด , กลยทุธส์ร้างความแตกต่าง 
 

ABSTRACT 
The objectives of the study is analysis for beauty business’ s environment and the current competitive 

situation of Living Room Salon.  The study and analysis are creating opportunities, competitive advantages and 
improve Living Room Salon’ s competitive position.  Study analysis consist of 2  parts:  First, Primary data studying 
by questionnaires collecting data from random sampling 205 people. And the second, primary studying from Living 
Room Salon shop owner’ s in-depth interviewing.  The study results show using a differentiation strategy increases 
more advantage in competition than the other, resolve business income steady losing by gain market’ s share and 
profit for business.  Moreover, the strategy upgrades business standards in corporate image, efficiency in customer 
service and attach greatest importance to costumer. 
Keywords:  Competitive strategy , Marketing strategy , Differentiation strategy 
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1. บทน า 
ร้าน LIVING ROOM SALON เป็นธุรกิจเสริมสวยความงามทางด้านทรงผม ซ่ึงเป็นธุรกิจขนาดย่อม มี

รูปแบบการด าเนินกิจการเป็นแบบธุรกิจครอบครัว ท าการจดทะเบียนการคา้แบบเจา้ของคนเดียว โดยไดเ้ร่ิมด าเนิน
กิจการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 และให้การบริการทางดา้นการตดัแต่งทรงผม จดัทรง สระไดร์ ท าสียอ้มผม อบไอน ้า เป็น
ตน้ ซ่ึงสถานท่ีตั้งกิจการอยู่ในซอยพระรามสอง 55 ถนนแขวงพระรามสอง แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร เป็นท าเลท่ีใกลก้บัถนนพระรามสอง โดยบริเวณใกลเ้คียงมีทั้งห้างสรรพสินคา้ แหล่งท่ีพกัอาศยั 
ชุมชน โรงเรียน และมีจ านวนประชากรท่ีหนาแน่น โดยในปัจจุบนั ทางร้านไดมี้การบริการท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน 
เช่น การท าเล็บ มือเทา้ เพ่ือเป็นการเสริมการให้การบริการท่ีครบวงจร ขนาดร้าน โดยดูท่ีขนาดพ้ืนท่ีร้าน LIVING 
ROOM SALON มีขนาดร้านโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 34 ตารางเมตร โดยมีการลงทุนจะแบ่งออกเป็น เงินลงทุนเร่ิมตน้ประมาณ 
450,000 บาท และลงทุนเพ่ิมเติมอยา่งต่อเน่ือง รูปแบบการลงทุนของร้าน เป็นลกัษณะการลงทุน ในสาขาเดียวทั้งหมด 
ประเภทของธุรกิจมีลกัษณะเป็นสาขาเดียว ไม่มีสาขายอ่ย ก าหนดเวลาเปิด-ปิดร้าน เวลา 9.30 น. และเวลาปิดร้านคือ 
เวลา 21.00 น. และก าหนดให้มีวนัหยดุของร้าน อาทิตยล์ะ 1 วนั คือ วนัพุธ เพราะ ลูกคา้มาใชบ้ริการในจ านวนท่ีน้อย
มากๆ เม่ือเทียบกบัจ านวนลูกคา้ ในวนัอ่ืนๆ กลุ่มลูกคา้หลกัของทางร้าน LIVING ROOM SALON จะเป็นกลุ่มลูกคา้ 
ท่ีอาศยัอยู่ ในบริเวณเขตบางขุนเทียน ซ่ึงมีลักษณะเป็นท่ีอยู่อาศยัแบบหมู่บา้นจดัสรร คอนโดมิเนียมมากกว่า 30 
โครงการ โดยกลุ่มลูกคา้หลกั จะเป็นกลุ่มแม่บา้นและพนักงานบริษทั อายุเฉล่ียประมาณ 25 – 50 ปี ประมาณ 65% 
และกลุ่มลูกค้ารอง จะเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษาท่ีมีอายุเฉล่ียประมาณ 16 – 24 ปี ประมาณ 30% และอ่ืนๆ อีก
ประมาณ 5%  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอ้มของธุรกิจร้านเสริมสวย และวิเคราะห์สภาพการแข่งขนั ในตลาดปัจจุบนัของ

ร้าน Living Room Salon 
2. เพ่ือศึกษาโอกาส และความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ของร้าน Living Room Salon 
3. เพ่ือศึกษากลยทุธ์สร้างความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจของร้าน Living Room Salon 

 

3. การด าเนินการวจิัย 
ทฤษฎีเก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis)  
จากการศึกษาการวิเคราะห์ SWOT Analysis สามารถสรุปได้ว่า เป็นการวิเคราะห์ทั้ง 4 ด้าน คือ จุดแข็ง 

(Strengths) – จุดอ่อน (Weaknesses) – โอกาส (Opportunities) – อุปสรรค (Threats) เพ่ือเป็นการประเมินสถานภาพ
ธุรกิจนั้นมีสถานภาพท่ีเอียงโนม้ไปในทิศทางใด เพ่ือท่ีเราจะน าขอ้มูลท่ีไดน้ั้นสามารถน าไปใชใ้นการก าหนด กลยทุธ์
ได ้(Albert Humphrey, 1996) 

ทฤษฎีเก่ียวกบัการวิเคราะห์ธุรกิจ Tows Matrix 
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์ TOWS Matrix สามารถสรุปไดว้่า เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยของ

เคร่ืองมือทางธุรกิจเป็นเคร่ืองมือท่ีปัจจยัส าหรับการเตรียมการท่ีจะมีการวิเคราะห์ในเร่ืองของความแตกต่างกนั คือ จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดว้ยการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก (อุปสรรคและโอกาส) ของธุรกิจเรา และ
สภาพแวดลอ้มภายใน (จุดอ่อนและจุดแข็ง) ส่ิงเหล่าน้ีใชเ้ทคนิคของการวิเคราะห์ดา้นการท างานของธุรกิจ ซ่ึงหาก 
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TOWS เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก ในขณะเดียวกนั SWOT จะเนน้ทั้งสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก (อจัฉรา รวงผึ้งหลวง, 2549)  

     ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค  (Consumer Behavior) 
 กลุ่มบุคคลหรือครอบครัวจะซ้ือหรือตอ้งการสินคา้หรือบริการเพ่ือการบริโภคส่วนตวัหรือพฤติกรรมการ

ตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและใชบ้ริการสินคา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความ
พึงพอใจ การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการต่าง ๆ 
เพ่ือให้ไดรั้บความพอใจสูงสุดจากงบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั (วนัดี รัตนกาย, 2554)  ในการศึกษาแนวคิดทฤษฎี
พฤติกรรมผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นกัการตลาดจะน าหลกัแนวคิดการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของศาสตราจารย ์
Philip Kotler โดยเร่ิมตน้จากการศึกษาถึงส่ิงกระตุน้ท่ีมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อซ่ึงประกอบข้ึนเป็นโมเดล
พฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยตอบค าถามทั้ง 7ขอ้ 6Wและ1H ซ่ึงก็คือ ใครซ้ือ(Who) , ซ้ืออะไร(What), ซ้ือท่ีไหน (Where), 
ซ้ือเม่ือไหร่ (When),ท าไมซ้ือ (Why), ซ้ือให้ใคร(Whom),ซ้ืออยา่งไร (How) แลว้น าไปใชเ้ป็นกลยทุธ์ทางการตลาด
ต่อไป  

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 
จาการศึกษาพบว่าทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ (Marketing Mix ‘7Ps) สามารถสรุปไดว้่า เป็นแนวคิด

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ยกนัทั้งหมด 7 ดา้น 
(1) ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ (Product service) คือ ซ่ึงแสดงถึงความจ าเป็นและส่ิงท่ีตอ้งการของมนุษยอ์ยา่งเรา

ได ้คือ ส่ิงท่ีผูข้ายนั้นตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้ แลว้ลูกคา้จึงจะไดรั้บถึงผลประโยชน์ คุณค่าของผลิตภณัฑต่์าง ๆ 
(2) ดา้นการก าหนดราคาบริการ (Price) คือ ผลิตภณัฑคุ์ณค่าในรูปแบบของตวัเงิน ลูกคา้สามารถเปรียบเทียบ

ระหว่างคุณค่าของราคากบับริการ ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้ก็จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ถา้การก าหนดของราคาดา้นการ
ให้บริการควรจะมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการอยา่งชดัเจน 

(3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายบริการ (Place) คือ ภาพรวมของส่ิงแวดลอ้ม บรรยากาศโดยรอบในการ
น าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในทางดา้นคุณค่า และประโยชน์จากบริการท่ีน าเสนอออก
ไปสู่ลูกคา้ ซ่ึงจะตอ้งมีการพิจารณาในถึงท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอของการบริการ (Channels) 

(4) ดา้นการส่งเสริมการตลาดบริการ (Promotion) คือ การติดต่อส่ือสารให้กบัผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์
เพ่ือท าให้เกิดแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้หรือการโนม้นา้วให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม 

(5) ดา้นการบริหารบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีให้บริการ (People) คือ ความสามารถ และความน่าเช่ือถือของบุคล
กร และการฝึกอบรม การจูงใจเพ่ือท าให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกคา้ได ้เพ่ือแตกต่างท่ีเหนือกว่าของคู่แข่งขนัเป็น  

ความสัมพนัธ์กนัของเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการ และผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงเจา้หน้าท่ีตอ้งมีความสามารถมีทศันคติท่ี
สามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการท่ีส าคญัมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา 

(6) ดา้นสภาพแวดลอ้มบริการ (Physical Evidence) คือ ส่ิงท่ีลูกคา้เห็น เช่น รูปแบบ สี แพ็คเกจ บรรยากาศ
โดยรอบ และรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ เช่น การแต่งกายท่ีสะอาดเรียบร้อย การเจรจาสุภาพ
อ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็ว 

(7) ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) คือ การปฏิบติัในเร่ืองของการบริการ เพ่ือให้บริการถูกตอ้งรวดเร็ว 
และท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ (ปราณี เอ่ียมละออภกัดี, 2562) 
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การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงตอ้งอาศบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการ
ให้กลุ่มเป้าหมายการสัมภาษณ์ (Interview) และตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือหลกัซ้ึงไดม้าจาก
แหล่งขอ้มูล 2 ส่วน ไดแ้ก่ ชอ้มูลปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติยภูมิ 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาภาคสนาม โดยกระบวนการ
ท่ีไดม้าซ่ึงขอ้มูลดงัน้ี กล่าวไดแ้ก่ 
1.1 สัมภาษณ์ผูจ้ ัดการของร้าน Living Room Salon จ  านวน 1 ท่าน ผ่านบทสัมภาษณ์แบบค าถาม

ปลายเปิด(Open-ended) จ  านวน 18 ข้อ เพ่ือให้ไดข้้อมูลการสัมภาษณ์ในเชิงลึก ท าให้ทราบถึง
รายละเอียดของปัญหาดา้นการบริหารจดัการ สภาพการแข่งขนัและ กระบวนการท างานและการ
ให้บริการ 

1.2 การท าแบบสอบถาม จากกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยมาใชบ้ริการ ทั้งส้ิน จ  านวน 205 ชุด เพ่ือไดม้าซ่ึงขอ้มูล
ท่ีขะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปปรับแผนก าหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบเทียบทางการ
แข่งขนั แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย 
1.2.1 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ค าถามแบบเลือกตอบ) จ านวน 5 ขอ้ 
1.2.2 ส่วนท่ี 2 ระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน Living Room Salon      

การศึกษาเร่ือง การศึกษาและก าหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ
ร้าน Living Room Salon (ค าถามแบบเลือกตอบ) จ านวน 6 ขอ้ 

1.2.3 ส่วนท่ี 3 การวดัความพึงพอใจดา้นการบริการเปรียบเทียบระหว่างร้าน Living Room Salon 
กบัคู่แข่งจ านวน 39 ขอ้ 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลท่ีมีอยู่แลว้
ในปัจจุบนั เช่น บทความ ส่ือ ส่ิงพิมพต่์างๆ รวมถึงการสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ตและรายไดข้องบริษทั
ยอ้นหลงั 3 ปี เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งครบถว้นแลว้น ามาวิเคราะห์ดงัน้ี 
2.1 วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากบทสัมภาษณ์ผูจ้ดัการร้านและพนกังาน โยการจดัเตรียมขอ้มูลสรุป 

SWOT และสร้างกลยทุธ์ 
2.2 วิเคราะห์ขอ้มูลในแบบสอบถาม 
2.3 ประมวลผลดว้ยการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน-ภายนอกของบริษทั (SWOT Analysis) และ 

(Tows Matrix) แนวโนม้ทางดา้นอุปสงค ์อุปทาน และสภาวการณ์ในปัจจุบนัของธุรกิจ 
2.4 การทดสอบสมมุติฐาน การวดัความพึงพอใจของลูกคา้ 

 

4. ผลการวจิัย 
การศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า สาเหตุท่ีรายไดข้องธุรกิจมีอตัราท่ีถดถอยและลดลงอยา่งต่อเน่ืองนั้นสาเหตุมาจาก

คู่แข่งในบริเวณใกลเ้คียงมีเป็นจ านวนมากเน่ืองจากการท าธุรกิจลกัษณะน้ีค่อนขา้งง่ายและมีก าไรท่ีสูงจึงท าให้ง่ายต่อ
การเปิดกิจการ แต่ทางร้านLiving Room Salon ยึดหลกัจุดแข็งคือการท าโปรโมชัน่ราคาเพ่ือดึงดูดลูกคา้ให้เขา้มาใช้
บริการในราคาท่ีเขา้ถึงลูกคา้ไดใ้นหลากหลายกลุ่ม และเนน้เร่ืองการบริการและคดัเลือกช่างท่ีมีความช านาญจึงท าให้
ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการเกิดความไวว้างใจ กลยุทธ์ท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหาคือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง 
(Differentiation Strategy) เน่ืองจากองคก์รมีเป้าหมายในการสร้างความไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนักบัคู่แข่งรายอ่ืน 
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เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดและเป็นการเพ่ิมผลก าไรให้กบัร้าน เน่ืองจากร้านประสบปัญหาส่วนแบ่งทางการตลาด
และรายไดล้ดน้อยลงอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยงัเป็นการยกระดบัและมาตรฐานท่ีสูงข้ึนให้กบัองคก์รในดา้นภาพลกัษณ์
และประสิทธิภาพในการให้บริการลูกคา้ และเป็นการสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้อยา่งสูงสุด 
 
5. การอภปิรายผล 

จากการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี พบว่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนัยกานต ์ส่องแสง (2556) ศึกษาเก่ียวกบัการ
กลยุทธ์ดา้นการให้บริการท่ีดีจะตอ้งเขา้ถึงใจของลูกคา้จึงจะสามารถสร้างความโดดเด่นให้กับธุรกิจ  และทางร้าน
Living room Salon ก็ให้ความส าคญัในการให้บริการเช่นกนั ทางร้านพยายามท าให้ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการเกิดความ
ประทบัใจ ท าให้มีฐานลูกค้าท่ีเหน่ียวแน่น ทางร้านจะให้ความส าคัญในเร่ืองการบริการเน่ืองจากบริการมีความ
หลากหลาย ครบครัน รองรับกบัความตอ้งการใชบ้ริการของลูกคา้ โดยเฉพาะในปัจจุบนัอตัราการเติบโตของร้านเสริม
สวยมีมากข้ึนเน่ืองจากคนทุกเพศทุกวยัต่างดูแลเอาใจใส่ตวัเองมากข้ึนท าให้รายไดข้องร้านเสริมสวยเพ่ิมมากข้ึนไป
ด้วย และด้วยนวตักรรมเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากข้ึนท าให้อตัราการเติบโตของร้านเสริมสวยเป็นท่ีนิยมมากข้ึน
เน่ืองจากทุกเพศทุกวยัให้ความสนใจในการดูแลตวัเองมากข้ึนนอกจากน้ีการท่ีร้านเป็นท่ีรู้จกัมานานและเป็นท่ียอมรับ
ของลูกคา้ ไดรั้บความน่าช่ือถือส่ิงท่ีจะกระตุน้ในการสร้ารายไดโ้ดยการใชก้ลยทุธ์เชิงรุกคือมีการจดัโปรโมชัน่เพ่ือ
ดึงดูดลูกคา้และสามารถขยายสาขาในอนาคตได ้

 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี TOWS Matrix กลยทุธ์เชิงรุก การน าขอ้มูลมาประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดแข็ง
และโอกาสมาพิจารณาร่วมกนัเพ่ือท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรุกสามารถช่วยให้ผูป้ระกอบการธุรกิจเสริม
ความงาม ปรับกลยทุธ์ทาง การตลาด และการแข่งขนัให้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงสามารถพฒันาร้าน และบริการให้
ตรงกบัความตอ้งการของผูลู้กคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาคร้ังน้ีไม่สามารถเขา้ถึงรายไดข้องร้านคู่แข่งได ้เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถเปิดเผยไดท้  าให้

ยากต่อการเขา้ถึง การศึกษาคร้ังน้ีเน้นการสอบถามแค่เพียงฐานลูกคา้เดิมเพ่ือเป็นการเนน้ย  ้าจุดแข็งและขอ้ดีของทาง
ร้านเพ่ือยึดหลกัในการบริการท่ีมีคุณภาพน้ีให้มีต่อไป และเน่ืองจากธุรกิจมีคู่แข่งเป็นจ านวนมากส่งผลให้มีการ
แข่งขนัในอุตสาหกรรมเดียวกนัค่อนขา้งสูงและมีการแข่งขันจากคู่แข่งรายใหม่จึงตอ้งมีการดึงทฤษฎี Five Force 
Model เขา้มาใชเ้พ่ือสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขันท าให้ส่วนแบ่งการตลาดน้อยลง และลดขอ้บกพร่องในเร่ื อง
กระบวนการการผลิตให้มีตน้ทุนท่ีถูกลงเพ่ือขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัต่อไป 
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บทคดัย่อ 
คุณภาพของระบบเทคโนโลยี คุณภาพการให้บริการของธนาคาร และความกงัวลของผูใ้ชบ้ริการในเร่ือง

ของความเส่ียงต่างๆนั้นเป็นส่ิงส าคญั ผูว้ิจยัมุ่งเน้นศึกษาในเร่ืองของระดบัการรับรู้ความเส่ียง 6 ประเภท เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจในพฤติกรรมในการรับรู้ความเส่ียงของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชัน่บน
โทรศพัทมื์อถือ เพ่ือน าขอ้มูลมาพฒันาแอพพลิเคชัน่ให้ตรงกบัความตอ้งการ และทศันคติท่ีดีในการรับรู้ความเส่ียง
ทางดา้นการเงินของผูใ้ชบ้ริการของธนาคาร วตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาระดบัการรับรู้ความเส่ียงและความตั้งใจใชบ้ริการ
ธนาคารผา่นแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ท่ีสามารถเปิดบญัชีธนาคารเป็นของ
ตนเอง และสามารถติดตั้งแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือได ้จ  านวนทั้งส้ิน 200 คน โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์
ทางสถิติโดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยั พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลลบหรือ
กระทบต่อความตั้ งใจใช้บริการมากท่ีสุดให้ผู ้ใช้บริการไม่เลือกใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นทาง
โทรศพัทมื์อถือคือ ปัจจยัความเส่ียงดา้นจิตใจ ผูใ้ชบ้ริการมีความกงัวลการท ารายการผิดพลาดท าให้สูญเสียเงินได้มาก
ท่ีสุด จากผลการวิเคราะห์ จะเห็นถึงความตอ้งการของผูใ้ช้บริการต่อการเลือกใช้บริการ ดังนั้นธนาคารจึงควรลด
ระดบัการรับรู้ความเส่ียงดา้นจิตใจลง โดยการประชาสัมพนัธ์ให้ผูใ้ชบ้ริการไวว้างใจในระบบแอพพลิเคชัน่ และคลาย
ความกงัวลลง เพ่ือเป็นการเพ่ิมฐานผูใ้ชบ้ริการของธนาคารได ้
ค าส าคญั:  ธนาคารผา่นแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ, แอพพลิเคชัน่,ผูใ้ชบ้ริการ 

 

ABSTRACT 
The purposes of this research was to analyze degree perceived risk and consumers’ intention to use mobile 

banking application have this survey research to explore consumers. By using questionnaires, the data were collected 
from 200 respondents, aged 15 years old, use smartphone and   have own bank accounts. Correlation coefficient and 
multiple regression were employed for data analysis. The results of this research are as follows.  

This Perceptions of risk in 6 is finance efficiency security social psychological and time.  There was no 
significant relationship between consumers’  information exposure and perceived risk and perceived psychological 
risk was the most important factor of consumers’ intention to use. 
Keywords: Mobile Banking , Application, Customers    
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1. บทน า 
ดว้ยความกา้วหน้าของเทคโนโลยี ธนาคารมีการปรับตวัเพ่ือรองรับการท าธุรกรรมออนไลน์ทางการเงิน

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการท าธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวเป็นผลกระทบท่ีท าให้ธนาคาร
เร่ิมปรับรูปแบบ การให้บริการจากธนาคารท่ีให้บริการผ่านทางสาขาเป็นรูปแบบการให้บริการรูปแบบใหม่ผ่าน
แอพพลิเคชัน่บนมือถือเพ่ือท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การฝากเงิน การถอนเงิน การ
โอนเงิน หรือ การสอบถามยอดเงิน เป็นต้น และยงัสามารถพฒันาลกัษณะบริการท่ีหลากหลายเพ่ือรองรับความ
ตอ้งการในการใช้บริการของผูใ้ช้บริการท่ีเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และประหยดั
ทรัพยากร โดยมุ่งเน้นให้มีผูใ้ช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นมากยิ่งข้ึน หรือเรียกว่าช่องทางโมบายแบงก์ก้ิง 
(Mobile Banking) ซ่ึงมีอตัราการเติบโตสูงอย่างต่อเน่ือง นอกจากการพฒันาฟังก์ชั่นต่างๆให้มีความเขา้ใจง่ายแล้ว 
ระดบัความกงัวลต่อความเส่ียงต่างๆของผูใ้ชบ้ริการก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการโมบาย แบงกก้ิ์งของ
ผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ ก็เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ช่องทางโมบายแบงก์ก้ิง จะเติบโตยิ่งข้ึนและมีแนวโน้มท่ีเติบโต
มากข้ึนในอนาคตความส าเร็จของช่องทางโมบายแบงกก้ิ์ง ท่ีเติบโตในปัจจุบนัมีผลมาจาก การน าเทคโนโลยีมาปรับ
ใช้เพ่ือให้เกิดโมบายแบงก์ก้ิงแอพพลิเคชั่น แต่ยงัมีผูใ้ช้บริการบางกลุ่มท่ีย ังไม่เลือกใช้บริการธนาคารผ่าน
แอพพลิเคชัน่อาจเป็นผลมาจากความกงัวลในความเส่ียงประเภทต่างๆท าให้ไม่เลือกใชบ้ริการ การวิจยัในคร้ังน้ีจึงมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัการรับรู้ความเส่ียงและความตั้งใจใชบ้ริการธนาคารผา่นแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ 
เพ่ือสามารถลดระดบัการรับรู้ความเส่ียงลงและเพ่ิมโอกาสในการเพ่ิมฐานผูใ้ชบ้ริการธนาคารมากยิง่ข้ึน ส าหรับทฤษฎี
ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มี 2 ทฤษฎี ดงัน้ี 1.แนวคิดทฤษฎีการรับรู้ความเส่ียง ความสามารถในการประเมินค่าความเส่ียง
ท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งเผชิญ ในการ ตดัสินใจใชบ้ริการ มีผลกระทบท าให้พฤติกรรมของลูกคา้ แตกต่างกนัออกไป ความ
ไม่แน่ใจในผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการตดัสินใจซ้ือหรือใช้บริการ เป็นปัจจยัภายในซ่ึงเป็นส่ิงหน่วงการ ตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคเป็นสภาวะท่ีผูบ้ริโภครับรู้หรือรู้สึกข้ึนมาหรือเช่ือว่ามีความเส่ียง หากตัดสินใจซ้ือหรือใช้ บริการ หรือ
ผูบ้ริโภครับรู้หรือรู้สึกว่าจะเกิดผลเสียหายมากหากตดัสินใจผดิพลาด เป็นเหตุให้ชะลอการตดัสินใจ เพ่ือหาขอ้มูลมาก
ข้ึน ปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตัดสินใจของผูใ้ช้บริการก็คือ ระดบัของความเส่ียง ในการใชบ้ริการท่ี
ผูใ้ชบ้ริการสามารถรับรู้ได ้ความเส่ียงคือความไม่แน่นอนจากปัจจยัต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ช้บริการตดัสินใจใช้
บริการ  จะสามารถป้องกนัความเส่ียงโดยอาศยัประสบการณ์เก่ียวกบัการปฏิบติังานของ บริการนั้นๆมาท าการช่วยลด
ความเส่ียงลง นอกจากน้ีผูใ้ช้บริการอาจขาดความสามารถท่ีจะท าการตัดสินใจให้ถูกต้องเหมาะสม หรืออาจมี
สถานการณ์ บีบบงัคบัให้ผูใ้ชบ้ริการตอ้งตดัสินใจทนัที ซ่ึงสาเหตุเหล่าน้ีท  าให้ประสบกบัความเส่ียงในการใชบ้ริการ 
หากผูบ้ริโภคมีการรับรู้ความเส่ียงต่างๆก็จะท าให้มีตวัเลือกในการเลือกใชช่้องทางของธนาคารเป็นจ านวนมากข้ึน ซ่ึง
การใชข้อ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียงของประเภทบริการเพ่ือช่วยในการวางแผนการตลาดจะท าให้สามารถหากล
ยุทธการตลาด วิธีการจูงใจผูใ้ชบ้ริการให้หันมาใชบ้ริการของธนาคารท่ีมีประสิทธิภาพได ้และ 2.แนวคิดและทฤษฎี
การตัดสินใจ การกระท าของบุคคลนั้นเป็นผลมาจากการท่ีบุคคลมีความเช่ือหรือไม่เช่ือในส่ิงนั้ นๆ ดังนั้ นในการ
ตัดสินใจท่ีจะเลือกกระท าพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลทุกเร่ือง จึงเป็นผลมาจากการมีความเช่ือและไม่เ ช่ือ 
โดยเฉพาะพฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจนั้น รีเดอร์ (Reader) ไดเ้สนอความคิดและแนวทางการวินิจฉัย
พฤติกรรมโดยการแสดงให้เห็นถึงความ เช่ือมโยงของปัจจยัต่างๆ จ านวน 15 ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความเช่ือถือ โดยแบ่ง
ปัจจยัดงักล่าวน้ี แบ่งออกเป็นปัจจยัความเช่ือ 10 รูปแบบ และความไม่เช่ือ 5 รูปแบบท่ีส่งผลให้เกิดการตดัสินใจ และ 
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กระท าพฤติกรรมทางสังคม รีเดอร์(Reader) ไดแ้บ่งปัจจยัออกเป็นประเภทต่างๆ ถึง 3 ประเภท ปัจจยัดึง (Pull factors) 
ปัจจยัผลกั (Push factors) และปัจจยัความสามารถ (Able factors)  ดงันั้นคุณภาพการให้บริการของธนาคาร และความ
กงัวลของผูใ้ชบ้ริการในเร่ืองของความเส่ียงต่างๆนั้นเป็นส่ิงส าคญัในการศึกษาปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงต่อการใช้
บริการธนาคารผา่นแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี 
ผูว้ิจัยมุ่งเน้นศึกษาในเร่ืองของระดับการรับรู้ความเส่ียง ซ่ึงประกอบด้วย 6 ประเภท เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
พฤติกรรมในการรับรู้ความเส่ียงของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการธนาคารผา่นแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ เพ่ือ
น าขอ้มูลมาพฒันาแอพพลิเคชัน่ให้ตรงกบัความตอ้งการ และทศันคติท่ีดีในการรับรู้ความเส่ียงทางดา้นการเงินของ
ผูใ้ชบ้ริการของธนาคาร โดยมีกรอบงานวิจยั ความสัมพนัธ์ของการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการธนาคารผ่าน
แอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากแนวคิดทฤษฎีจะเห็นได้
ว่าการรับรู้ความเส่ียงนั้ นเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบน
โทรศพัทมื์อถือ โดยพิจารณาจากความเส่ียงทั้ง 6 ดา้น ซ่ึงมีอิทธิพลโดยตรงต่อการเลือกใชบ้ริการ และผูบ้ริโภคมีการ
รับรู้ความเส่ียง ทั้ง 6 ดา้นอยูใ่นระดบัสูง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในเร่ืองการรับรู้ความเส่ียงเร่ืองจิตใจและเวลา ผูบ้ริโภคจะ
ให้ความส าคญัในเร่ืองน้ีมากท่ีสุดและมีผลต่อการใชบ้ริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชัน่เป็นอย่างยิง่ ในส่วนของความ
เส่ียงดา้นอ่ืนๆยงัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารผา่นแอพพลิเคชัน่ในเร่ืองต่างๆเพียงส่วนนอ้ย   
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาระดบัการรับรู้ความเส่ียงในการใชบ้ริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์มือถือ ของ

ผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาระดับการตัดสินใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศพัท์มือถือ ของผูใ้ช้บริการ

ธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของระดับการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารผ่าน

แอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคดิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตวัแปรอสิระ 

การรับรู้ความเส่ียง 
- ความเส่ียงดา้นการเงิน 
- ความเส่ียงดา้นประสิทธิภาพ 
- ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั 
- ความเส่ียงดา้นสังคม 
- ความเส่ียงดา้นจิตใจ 
- ความเส่ียงดา้นเวลา 

ตวัแปรตาม 

การตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารผา่น
แอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ ของ
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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3. การด าเนินการวจิัย 
ประชากรส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีคือ ประชากรคนไทยทั้งเพศชายและเพศหญิงมีอาย ุ15 ปีข้ึนไป สามารถเปิด

บัญชีธนาคารเป็นของตนเองและมีโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีสามารถติดตั้ งแอพพลิเคชั่นของธนาคารและเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ตได ้ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีประชากรรวม 50 เขต จ านวนทั้งส้ิน 5,682,415 คน เป็นเพศชาย  2,682,962 
คน เพศหญิง 2,999,453 คน (ระบบสถิติทางทะเบียน, 2560) โดยงานวิจยัคร้ังน้ีคดัเลือกกลุ่มขนาดตวัอยา่งท่ีเหมาะสม 
จากการค านวณหากลุ่มตวัอย่าง โดยอา้งอิงจากตารางส าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan, 1970  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% จะไดก้ลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 384 คน แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาในการรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงด าเนินการ
เก็บขอ้มูลจ านวน 200 คน โดยไดผ้า่นเง่ือนไขทางสถิติ Regression ตามสูตร *5 โดยท่ีจ านวนกลุ่มตวัอยา่งมีมากกว่า 5 
เท่าของจ านวนค าถามท่ีจะใชใ้นการถามเก่ียวกบัตวัแปรตน้ทั้งหมด จึงสามารถน ามาเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา
ได ้(Hair, Black, Babin and Anderson. 2008) 

 

Table 1 ตารางจ าแนกเง่ือนไขทางสถิติ Regression 
เง่ือนไข ค่าตามเง่ือนไข 

1) จ านวนค าถามเก่ียวกบัตวัแปรตน้ 18 ขอ้ 

2) จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง > 50 

3) จ านวนกลุ่มตวัอยา่งขั้นต ่าท่ีตอ้งใชใ้นการวิเคราะห์ 18 X 5 = 90 คน 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยน้ีใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้เคร่ืองมือคือแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยผูว้ิจยัไดอ้อกแบบจากการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ส่วน
ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ ทั้งหมดจ านวน 4 ขอ้ ใชก้ารวดัตวั
แปรแบบนามบญัญติั (Nominal Scale) และใชก้ารวดัตวัแปรแบบมาตราเรียงอนัดบั (Ordinal Scale) ส่วนท่ี 2 การรับรู้
ความเส่ียงต่อการใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์มือถือ ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นข้อมูลเชิง
ปริมาณ ประกอบดว้ยความเส่ียงทั้ง 6 ดา้นดงัน้ี 1. ความเส่ียงดา้นการเงิน 2. ความเส่ียงดา้นประสิทธิภาพ 3. ความเส่ียง
ดา้นความปลอดภยั 4. ความเส่ียงดา้นสังคม 5. ความเส่ียงดา้นจิตใจ 6. ความเส่ียงดา้นเวลา โดยทุกขอ้ใชก้ารวดัตวัแปร
แบบมาตราอนัตรภาค (Interval Scale) โดยใช ้Likert Scale ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารผ่าน
แอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นตวัแปรเชิงปริมาณ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตน้ โดย
ทุกขอ้ใชก้ารวดัตวัแปรแบบมาตราอนัตรภาค (Interval Scale) โดยใช ้Likert Scale 

ส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ีใช้การเลือกตัวอย่างโดยอาศยัหลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยใช้
วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ในการเลือกเขตพ้ืนท่ี จากนั้นใชว้ิธีการสุ่มแบบง่าย 
(Random Sample) และไดท้  าการจบัฉลากเลือกเขตพ้ืนท่ีในแต่ละกลุ่มย่อยตามโซนดงัน้ี 1.กรุงเทพกลาง คือ เขตดิน
แดง 2.กรุงเทพใต ้คือ บางรัก 3.กรุงเทพเหนือ คือ ลาดพร้าว 4.กรุงเทพตะวนัออก คือ ลาดกระบงั 5 .กรุงธนเหนือ คือ 
เขตคลองสาน 6.กรุงธนใต ้คือ เขตราษฎร์บูรณะ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยั ใช ้2 ประเภท คือ 1.การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาใชส้ถิติความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  2.การวิเคราะห์สถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบความมีอิทธิพลหรือการส่งผลต่อกนัระหว่างตวัแปรตน้  การรับรู้ความเส่ียง 
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กบัตวัแปรตามคือ ความตั้งใจใชบ้ริการ แสดงขอ้มูลเชิงปริมาณ (CONT) ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกนั โดยใชเ้คร่ืองมือ
สถิติการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) และการวิเคราะห์ ถดถอยเชิงเส้น 
(Multiple Regression) 
 

4. ผลการวจิัย 
ผลการวิจยัปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงต่อการใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศพัท์มือถือ ของ

ผูใ้ช้บริการธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใช้
ส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
สถิติท่ีใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ซ่ึง
ผลการวิจยัสรุปได ้ดงัน้ี 

1. ข้อมูลเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากร 
 

Table 2 ตารางสรุปขอ้มูลเชิงพรรณนา ของกลุ่มตวัอย่างของปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงต่อการใชบ้ริการธนาคารผา่น
แอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่าง 
เพศ หญิง 136 คน คิดเป็นร้อยละ 68 ชาย 64 คน คิดเป็นร้อยละ 32 
อาย ุ อาย ุ15 - 30 ปี จ  านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 
ระดบัการศึกษาสูงสุด การศึกษาระดบัปริญญาตรี  จ  านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 65 
รายไดต่้อเดือน รายได ้10,001-50,000 บาท จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 
อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 

 
2. การรับรู้ความเส่ียงต่อการใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลเิคช่ันบนโทรศัพท์มือถือ 
ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาการรับรู้ความเส่ียงของผูบ้ริโภค 6 ดา้น สามารถสรุปผลการวิจยัทั้ง 6 ดา้น ไดด้งัน้ี 
การรับรู้ความเส่ียงด้านการเงิน กลุ่มตัวอย่างมีการให้ความส าคัญกับการท าธุรกรรมการเงินผ่าน

แอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถืออาจเกิดความผิดพลาดในการป้อนขอ้มูลเขา้สู่ระบบ เช่น เลขท่ีบญัชีหรือจ านวนเงิน 
ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียดา้นการเงินมากท่ีสุดคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.38  

การรับรู้ความเส่ียงดา้นประสิทธิภาพ กลุ่มตวัอยา่งมีการให้ความส าคญักบัการถูกโจรกรรมขอ้มูล โดย แฮ็ก
เกอร์ เพ่ือขโมยขอ้มูลการท าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.40  

การรับรู้ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัความปลอดภยัในการส่งต่อข้อมูล
ส าคญั เช่น หมายเลขบญัชี รหัสผ่าน ในการใชบ้ริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือมากท่ีสุด คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 3.43  

การรับรู้ความเส่ียงดา้นสังคม กลุ่มตวัอยา่งมีการให้ความส าคญักบัการน าขอ้มูลธุรกรรมทางการเงินของฉัน
ไปใชห้ลอกลวงผูอ่ื้น เช่น บนัทึกรายการโอนท่ีถูกแกไ้ข จะส่งผลให้ฉันเส่ือมเสียช่ือเสียงมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
2.79  
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การรับรู้ความเส่ียงดา้นจิตใจ กลุ่มตวัอยา่งมีการให้ความส าคญักบัฉนักลวัการท ารายการผิดพลาดท าให้ฉนั
สูญเสียเงินไดม้ากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.54 

การรับรู้ความเส่ียงด้านเวลา กลุ่มตัวอย่างมีการให้ความส าคัญกับเม่ือฉันรายการผิดพลาดฉันต้องใช้
เวลานานในการแกไ้ขปัญหา คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.61  

 

Table 3 สรุปการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงในการใชบ้ริการธนาคารท่ีมีผลต่อการตั้งใจใช้
บริการธนาคารผา่นแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือดว้ยสถิติ Linear Correlation Coefficient 
 

ค าถาม การตั้งใจใช้บริการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน ระดับนัยส าคญั Correlation 
Inds1 ความเส่ียงดา้นการเงิน 3.3050 1.28895 0.05 -0.151 
Inds2 ความเส่ียงดา้น

ประสิทธิภาพ   
3.1417 1.20877 0.01 -0.231 

Inds3 ความเส่ียงดา้นความ
ปลอดภยั 

3.3467 1.27854 0.01 -0.213 

Inds4 ความเส่ียงดา้นสังคม 2.5950 1.24582 0.01 -0.374 
Inds5 ความเส่ียงดา้นจิตใจ 2.3667 1.24228 0.01 -0.527 
Inds6 ความเส่ียงดา้นเวลา 2.4200 1.26907 0.01 -0.479 

 

สรุปความสัมพนัธ์ Linear Correlation Coefficient  จะพบว่า ความเส่ียงดา้นการเงินมีความสัมพนัธ์กบัความ
ตั้งใจใชบ้ริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศพัท์มือถือ ในทางสถิติท่ีระดับนัยส าคญัท่ี 0.05 ความเส่ียงด้าน
ประสิทธิภาพ, ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั, ความเส่ียงดา้นสังคม, ความเส่ียงดา้นจิตใจ มีความสัมพนัธ์กบัความ
ตั้งใจใชบ้ริการธนาคารผา่นแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ ในทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 
 

Table 4 ตารางค่าความแปรปรวน (ANOVA) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ของความเส่ียงต่อการใชบ้ริการ  
ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 79.45 6 13.242 14.960 .000b 

Residual 170.844 193 .885     
Total 250.297 199       

a. Dependent Variable: ความตั้งใจใชบ้ริการ 
b. Predictors: (Constant), ดา้นเวลา, ดา้นความปลอดภยั, ดา้นสังคม, ดา้นการเงิน, ดา้นจิตใจ, ดา้นประสิทธิภาพ 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของการวิเคราะห์ ยืนยนัว่าตวัแปรตน้ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 6 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1.ความเส่ียงดา้นการเงิน 2.ความเส่ียงดา้นประสิทธิภาพ 3.ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั 4.ความเส่ียงดา้นสังคม 
5.ความเส่ียงดา้นจิตใจ 6.ความเส่ียงดา้นเวลา พบว่าดา้นท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติ คือ ดา้นจิตใจ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 
ดงันั้นจึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
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Table 5 ตาราง Model Summary สรุปการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ 
Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

Change Statistics 

R 
Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .563a .317 .296 .94085 .317 14.960 6 193 .000 
โดยใช ้Multiple Regression Analysis  
a. Predictors: (Constant) ดา้นเวลา, ดา้นความปลอดภยั, ดา้นสังคม, ดา้นการเงิน, ดา้นจิตใจ, ดา้นประสิทธิภาพ 
 

  1. มีความสามารถในการพยากรณ์ตวัแปรตามท่ีระดบันยัส าคญั เท่ากบั 0.000 
  2. มีความสามารถในการอธิบายการเปล่ียนแปลงจองตวัแปรตาม (adjusted R2) เท่ากบั 0.296 
  3. มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ (SEE) เท่ากบั 0.94085 
  4. มีความสามารถในการพยากรณ์ตวัแปรตามท่ีระดบั (R Square) 0.317 หรือร้อยละ 31.7 

 

Table 6 ตารางค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณของความเส่ียงต่อการใชบ้ริการธนาคารผา่นแอพพลิเคชัน่  
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5.123 .212  24.178 .000 

ดา้นการเงิน .138 .083 .158 1.652 .100 
ดา้นประสิทธิภาพ .026 .104 .028 .249 .804 
ดา้นความปลอดภยั -.123 .091 -.140 -1.348 .179 
ดา้นสังคม 0.43 .081 .048 .528 .598 
ดา้นจิตใจ -.386 .091 -.428 -4.246 .000 
ดา้นเวลา -.203 .074 -.229 -2.726 .007 
a. Dependent Variable : ความตั้งใจใชบ้ริการ 

 

สามารถทดสอบสมมติฐานไดด้งัน้ี 
สมมติฐานขอ้ท่ี 1   
H0 การรับรู้ความเส่ียงด้านการเงินไม่มีผลต่อความตั้ งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบน

โทรศพัทมื์อถือ 
H1 การรับรู้ความเส่ียงด้านการเงินสูงมีผลต่อความตั้ งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบน

โทรศพัทมื์อถือ 
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ผลการทดสอบ ปฏิเสธสมมุติฐาน H1 แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงินไม่มีผลต่อความตั้งใจ
ใชบ้ริการธนาคารผา่นแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ ในทิศทางเดียวกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2   
H0 การรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพไม่มีผลต่อความตั้ งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบน

โทรศพัทมื์อถือ 
H1 การรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพสูงมีผลต่อความตั้ งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบน

โทรศพัทมื์อถือ 
ผลการทดสอบ ปฏิเสธสมมุติฐาน H1 แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ความเส่ียงดา้นประสิทธิภาพไม่มีผลต่อความ

ตั้งใจใชบ้ริการธนาคารผา่นแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ ในทิศทางเดียวกนั 
สมมติฐานขอ้ท่ี 3   
H0 การรับรู้ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัไม่มีผลต่อความตั้ งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบน

โทรศพัทมื์อถือ 
H1 การรับรู้ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัสูงมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบน

โทรศพัทมื์อถือ 
ผลการทดสอบ ปฏิเสธสมมุติฐาน H1 แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัไม่มีผลต่อความ

ตั้งใจใชบ้ริการธนาคารผา่นแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ ในทิศทางตรงกนัขา้ม 
สมมติฐานขอ้ท่ี 4   
H0 การรับรู้ความเส่ียงด้านสังคมไม่มีผลต่อความตั้ งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบน

โทรศพัทมื์อถือ 
H1 การรับรู้ความเส่ียงด้านสังคมสูงมีผลต่อความตั้ งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบน

โทรศพัทมื์อถือ 
ผลการทดสอบ ปฏิเสธสมมุติฐาน H1 แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ความเส่ียงดา้นสังคมไม่มีผลต่อความตั้งใจใช้

บริการธนาคารผา่นแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ ในทิศทางเดียวกนั 
สมมติฐานขอ้ท่ี 5   
H0 การรับรู้ความเส่ียงด้านจิตใจไม่มีผลต่อความตั้ งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบน

โทรศพัทมื์อถือ 
H1 การรับรู้ความเส่ียงด้านจิตใจสูงมีผลต่อความตั้ งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบน

โทรศพัทมื์อถือ 
ผลการทดสอบ ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ความเส่ียงดา้นการจิตใจมีผลต่อความตั้งใจใช้

บริการธนาคารผา่นแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ ในทิศทางตรงกนัขา้ม 
สมมติฐานขอ้ท่ี 6   
H0 การรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลาไม่มีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการธนาคารผา่นแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ 
H1 การรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลาสูงมีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการธนาคารผา่นแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ 
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ผลการทดสอบ ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ความเส่ียงดา้นการเวลามีผลต่อความตั้งใจใช้
บริการธนาคารผา่นแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

สรุปการวิเคราะห์การพยากรณ์การรับรู้ความเส่ียงดา้นต่างๆท่ีใชพ้ยากรณ์ความตั้งใจใชบ้ริการธนาคารผ่าน
แอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือสามารถอธิบายจากการวิเคราะห์การถถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
พบว่า ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของความเส่ียงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดคือ
ความเส่ียงดา้นจิตใจ มีค่า Beta = -0.428 โดยมีค่า Sig. = 0.000 รองลงมาคือความเส่ียงดา้นเวลา มีค่า Beta = -0.229 
โดยมีค่า Sig. = 0.007 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม กล่าวคือ ถา้ค่าความเส่ียงดา้นจิตใจและดา้นเวลามีค่าน้อย
จะส่งผลต่อความตั้ งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศพัท์มือถือมากยิ่งข้ึน ดังนั้ นแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

สรุปไดว้่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัการใชบ้ริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ เพ่ือ
จดัการธุรกรรมทางการเงินของฉนั เช่น การตรวจสอบยอดบญัชี การโอนเงิน มากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.10 รองลงมา
ฉนัเห็นประโยชน์ในการใชบ้ริการทางการเงินผา่นแอพพลิเคชัน่ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.09 รองลงมาฉนัมีแนวโน้มท่ีจะใช้
บริการผ่านแอพพลิเคชัน่ มากกว่าการท ารายการท่ีเคาน์เตอร์สาขา คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.92 รองลงมาฉันแนะน าคนรอบ
ขา้ง เช่น ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จกั ให้ใชบ้ริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ เพราะความสะดวก
และรวดเร็ว คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.87 และฉันไวใ้จและเช่ือถือในการจะใชบ้ริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชัน่ เพ่ือจดัการ
ธุรกรรมทางการเงินของฉนัต่อไปนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.80 
 

5. การอภปิรายผล 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยทางสถิติ Linear Correlation Coefficient พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลลบหรือกระทบ

ต่อความตั้ งใจใช้บริการมากท่ีสุดท่ีส่งผลให้ผู ้ใช้บริการไม่เลือกใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นทาง
โทรศพัทมื์อถือคือ ปัจจยัความเส่ียงดา้นจิตใจ มีค่า  Pearson Correlation = -0.527 ในส่วนของความเส่ียงด้านจิตใจ
ผูใ้ชบ้ริการมีความกงัวลการท ารายการผดิพลาดท าให้สูญเสียเงินไดม้ากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 2.54 ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัทฤษฎี ของ Lim ท่ีกล่าวไวว้่าเป็นความรู้สึกว่าบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต น้ีอาจจะไม่เหมาะกบัตวัเอง ดว้ย
เหตุผลต่างๆ เช่น ไม่เหมาะสมกบัวยั หรือแมแ้ต่ความเส่ียงท่ีเป็นผลกระทบต่อ ความรู้สึก เช่น การมีประสบการณ์การ
ใชง้านท่ีไม่ตรงกบัความคาดหวงั หรือการเกิดขอ้ผิดพลาด จะส่งผลกระทบ ให้จิตใจถูกกระทบกระเทือน ท าให้เกิด
ความเครียด หรือความกงัวลใจ ซ่ึงถือเป็นความเส่ียงดา้นจิตใจ (Lim, 2003) 

ปัจจยัรองลงมาคือ ความเส่ียงดา้นเวลา มีค่า Pearson Correlation = -0.479 ผูใ้ชบ้ริการมีความกงัวลในการท า
รายการผิดพลาดท าให้ต้องใช้เวลานานในการแก้ไขปัญหาโดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 2.61  ซ่ึงอาจสรุปได้ว่า หาก
ผูใ้ช้บริการมีความกังวนในด้านจิตใจ ต่อการท ารายการด้วยตนเองผิด แล้วจะไม่ได้เงินคืนนั้ น ธนาคารจึงควร
ประชาสัมพนัธ์ให้ผูใ้ชบ้ริการคลายความกงัวนโดยอาจมีกรอบระยะเวลา ในการท าให้ผูใ้ชบ้ริการสบายใจมากข้ึน เช่น
ธนาคารจะเร่งด าเนินแกไ้ขภายใน 24ชม. จะท าให้ผูใ้ชบ้ริการลดความเส่ียงในดา้นจิตใจท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
ลงได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนราทิพย ์ณ ระนองศึกษาการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารและการรับรู้ความเส่ียงของ
ผูบ้ริโภคดา้นจิตใจและเวลาท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใช ้บริการธนาคารผา่นโมบายแบงกก้ิ์ง พบว่าการ
รับรู้ความเส่ียงของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจใชบ้ริการผ่านโมบายแบงก์ก้ิงแอพพลิเคชัน่ของผูบ้ริโภค
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางตรงกนัขา้ม กล่าวคือหากผูบ้ริโภคมีการรับรู้
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ความเส่ียงในระดบัท่ีมากข้ึนก็จะส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดความตั้งใจใชบ้ริการผ่านแอพพลิเคชัน่น้อยลงในทางตรงกนั
ขา้มหากผูบ้ริโภคมีการรับรู้ความเส่ียงในระดบัท่ีต ่า ก็จะท าให้ความตั้งใจในการใชบ้ริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชัน่
มากข้ึน 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ดงันั้นจึงควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุน ให้ความรู้กบัผูใ้ชบ้ริการว่าหากใชบ้ริการแลว้เกิดพบปัญหาธนาคาร

จะแกปั้ญหาให้อยา่งรวดเร็วดงันั้นจึงไม่ตอ้งกงัวลว่าเงินจะสูญหาย และตอ้งการให้มีความมัน่ใจ วางใจในการท างาน
ของแอพพลิเคชัน่ โดยจะประชาสัมพนัธ์ทางส่ือ โฆษณา  หรือท าเป็นเร่ืองราวละครสั้ นๆให้ผูบ้ริโภคมัน่ใจในการใช้
บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่น ท่ีไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีประสิทธิภาพ และสะดวกสบายรวดเร็วทนัต่อความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและคลายความกงัวลต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารผ่าน
แอพพลิเคชั่นบนโทรศพัท์มือถือมากยิ่งข้ึน มีการปรับทศันคติต่อผูท่ี้จะเลือกใช้บริการให้มีความมัน่ใจในความ
ปลอดภยัในการเลือกใชบ้ริการ และมีแนวโนม้จะใชบ้ริการธนาคารผา่นแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ ในการจดัท า
ธุรกรรมเพ่ือจดัการธุรกรรมทางการเงิน เช่น การตรวจสอบยอดบญัชี การโอนเงิน การช าระสินคา้ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเก็บ
รวบรวมขอ้มูล มีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป มีบญัชีธนาคารเป็นของตนเอง และใชโ้ทรศพัทมื์อถือท่ีรองรับการท างานของ
แอพพลิเคชัน่และสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้ เป็นกลุ่มตวัอยา่งของผูบ้ริโภคท่ีมีแนวโนม้ในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการธนาคารผา่นแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงผลวิจยัสอดคลอ้งกบัผลส ารวจการท าธุรกรรมการเงินบนมือ
ถือของประเทศไทยในปี 2560 ซ่ึงพบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคมีการท าธุรกรรมการเงินบนมือถือเป็นผูบ้ริโภควยัท างานถึงร้อย
ละ 33.5 และยงัคาดการณ์ว่าการเติบโตของธุรกรรมการเงินบนมือถือจะมาจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีบญัชีธนาคารแต่ไม่
เคยท าธุรกรรมทางการเงินผา่นแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือร้อยละ 40 รวมถึงผลส ารวจของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยท่ีพบว่าสัดส่วนการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านเคาน์เตอร์สาขา และช่องทางอ่ืนๆ เร่ิมลดลงในขณะท่ีการท า
ธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและมีอตัราการเติบโต 

ท าให้รับรู้ถึงสาเหตุของความกงัวลใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีไม่เลือกใชบ้ริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชัน่ และน า
สาเหตุนั้นมาหาวิธีการแกไ้ขในเร่ืองของการให้ความรู้กบัผูใ้ชบ้ริการใหม่เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ของแอพพลิเคชัน่ถึง
ความเส่ียงในดา้นต่างๆ ควรเนน้ในเร่ืองการรับรู้ความเส่ียงดา้นจิตใจ เพราะหากธนาคารสามารถลดระดบัของการรับรู้
ความเส่ียงดา้นน้ีลงได ้ก็จะส่งผลให้ผูบ้ริโภคหันมาเลือกใชบ้ริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือมาก
ยิง่ข้ึน และน าขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาไปใชพ้ฒันาแอพพลิเคชัน่ให้ตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเพ่ือเป็นการเพ่ิมฐาน
ผูใ้ชบ้ริการของธนาคารมากยิง่ข้ึน 
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ขอขอบคุณ คุณพจนาถ เช่ียวชาญ และ คุณธนกร ผดุงกาญจน์ ท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู ่
และพ่ีๆ เพ่ือนนกัศึกษาปริญญาทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้ก  าลงัใจและความช่วยเหลือในการท าการศึกษาคน้ควา้อิสระตลอดมา 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาแนวทางการเพ่ิมความรวดเร็วในการท างานและวิเคราะห์สาเหตุของการ

ท างานท่ีล่าชา้ของศูนยเ์คร่ืองมือกล ส านักงานก่อสร้างและบูรณะ ส านักการโยธา ให้ไดก้ารท างานท่ีรวดเร็วมากข้ึน
โดยใช้แนวคิดและทฤษฏีการเพ่ิมประสิทธิภาพ ไคเซ็น (Kaizen)ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์และ
แบบสอบถามน ามาวิเคราะห์ร่วมกนัดว้ยแผนภูมิกา้งปลาเพ่ือหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการสั่งซ้ือสินคา้ล่าชา้ของ
ศูนยเ์คร่ืองมือกล ส านกังานก่อสร้างและบูรณะ ส านกัการโยธา สังกดักรุงเทพมหานคร 
ค าส าคญั:  ล่าชา้,กระบวนการ 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to find ways to increase the speed of work and analyze the causes of delayed 

work of the machine tool center. Office of Civil Construction and Restoration 
To get more rapid work using the Kaizen concept and theory of optimization (Kaizen) .  The method of 

collecting data from interviews and questionnaires is analyzed together with a fishbone chart to find factors that affect 
the process.  Order delayed products of the Machine Tool Center Office of Construction and Restoration, Office of 
Civil Works under the Bangkok Metropolitan Administration 
Keyword: Delayed ,  Process 

  
บทน า 

ศูนยเ์คร่ืองมือกล ส านกังานก่อสร้างและบูรณะ ส านกัการโยธา สังกดักรุงเทพมหานคร มีหนา้ท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกบัการให้บริการและสนับสนุนเคร่ืองจกัรกล เคร่ืองทุ่นแรง การผลิต-แอสฟัลตผ์สมและวสัดุก่อสร้างให้แก่ศูนย์
ก่อสร้างและบูรณะถนน 1 - 6 และหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ท่ีขอมาเพ่ือการก่อสร้าง ซ่อมแซมและ
บูรณะถนน ตรอก ซอย และงานทางต่าง ๆ ท่ีเป็นสาธารณะและนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย การควบคุมดูแลพสัดุ 
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จดัท าทะเบียนทรัพยสิ์น จ าหน่ายทรัพยสิ์น เคร่ืองจกัรกลเคร่ืองทุ่นแรงและยานพาหนะ การตรวจสอบและซ่อมแซม
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลต่าง ๆโดยมีขั้นตอนการท างานตามรูปดงัน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้งขั้นตอนท่ี 1-4 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้งขั้นตอนท่ี 5-9 
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วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของการท างานท่ีล่าชา้ของศูนยเ์คร่ืองมือกล ส านกังานก่อสร้างและบูรณะ ส านกัการ

โยธา 
2. เพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมความรวดเร็วในการท างานของศูนยเ์คร่ืองมือกล ส านักงานก่อสร้างและบูรณะ 

ส านกัการโยธา 
 
งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ชูชัย   สิงห์ร่ืนเริง (2556)  ศึกษาเร่ือง “การศึกษาปัญหาการจัดหาและน าส่งประวติัเด็กล่าช้าจากพ้ืนท่ี
โครงการของ มูลนิธิ A Child เพ่ือส่งมอบให้ทนัต่อความต้องการของผูอุ้ปการะและ ลดระยะเวลาการส่งมอบ” 
วตัถุประสงค์ในการศึกษา เพ่ือศึกษาลกัษณะและผลกระทบของปัญหาท่ีมีต่อองค์กร เพ่ือศึกษาล าดบัขั้นตอนการ
ท างานท่ีท าให้เกิด Bottle Neck ของกระบวนการท างาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งมอบประวติัเด็กเพ่ือความพึง
พอใจของผูอุ้ปการะและลดระยะเวลา การส่งมอบเพ่ือรองรับการขยายตัวขององค์กรในอนาคต โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์พนกังานระดบัปฏิบติัการและหัวหนา้โครงการ รวมจ านวน 59 คน ศึกษาขอ้มูลแนะน า-ติชม ของผูอุ้ปการะ 
จากแผนก Call Center ขอ้มูลตั้งแต่เดือนกนัยายน 2005 - สิงหาคม 2006 ทั้งส้ิน 5,599 สาย ผลการศึกษาพบว่า จากผล
การศึกษาท าให้ผูศึ้กษาพิจารณาเห็นว่าการด าเนินงานตามขั้นตอนเดิมจะส่งผลท าให้มูลนิธิฯ ขาดความน่าเช่ือถือจึงได้
น ากลยทุธ์การสร้างประสิทธิผลทางดา้นเวลามาพิจารณาท าให้ผูศึ้กษาสามารถหาแนวทางท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบักล
ยุทธ์ดงักล่าวเพ่ือปรับปรุงกระบวนการจดัหา และน าส่งประวติัเด็ก อนัเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ
ภายใน 

พิชามญชุ์   บรรหารวุฒิไกร (2558)  ศึกษาเร่ือง “การศึกษาปัญหาการส่งสินค้าล่าช้า และวิธีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน การส่งสินคา้เร่งด่วน กรณีศึกษา บริษทั XZY จ ากดั” วตัถุประสงค์ในการศึกษา ศึกษา
สาเหตุของปัญหาในแต่ละขั้นตอนการท างานเพ่ือวิเคราะห์และหาแนวทางใน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เพ่ือ
ศึกษาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานภายในองค์กร เพ่ือก าหนดตวัช้ีวดัประสิทธิภาพในการ
ท างานของผูใ้ห้บริการรับส่งขอ้มูลทาง อิเล็กทรอนิกส์ โดยใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลและเก็บขอ้มูลในเชิงปริมาณ
ของการด าเนินงานท่ีไดโ้ดยการรวบรวมจากขอ้มูลท่ีผ่านมาของบริษทัและใชว้ิธีการสัมภาษณ์กบัพนักงานในบริษทั 
โดย ให้ผูท่ี้ปฏิบติังานอธิบายรายละเอียดและวิธีการด าเนินงานพิธีการศุลกากร โดยตั้งแต่เร่ิมตน้ ปฏิบติังาน การใส่
พิกดัศุลกากรแบบเร่งด่วน การท าใบขนสินคา้ขาเขา้แบบเร่งด่วน ตลอดจน การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการต่างๆและ
ผูว้ิจยัไดเ้ก็บท าการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการด าเนินงานกิจกรรมพิธีการศุลกากรแบบเร่งด่ วน ผลการศึกษาพบว่า 
จากการศึกษาการน าการวิเคราะห์เชิงล าดบัขั้น (AHP: Analytic Hierarchy Process) มาใชใ้นการคดัเลือกผูใ้ห้บริการ
รับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Value Added network Services :  VANS ) ซ่ึงเป็นกระบวนการตัดสินใจท่ีมี
ประสิทธิภาพมากเร่ิมตน้ดว้ยการ เปรียบเทียบ “ความส าคญั” ของเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจเพ่ือหา “น ้ าหนกั” ของแต่
ละเกณฑ ์ก่อน หลงัจากนั้น จึงน า “ทางเลือก” ท่ีมีทั้งหมดมาประเมินผา่นเกณฑด์งักล่าว เพ่ือจดัล าดบั ความส าคญัของ
แต่ละทางเลือกซ่ึงช่วยให้ทราบถึงผูใ้ห้บริการรับส่งขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ี ตรงกบัความตอ้งการของบริษทั รวม
ไปถึงการน าเทคโนโลยต่ีางๆเขา้มาช่วยเสริมประสิทธิภาพ การท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดความผดิพลาด ซ่ึง
ก่อให้เกิดกบัผลดีกบัทางบริษทัท่ี สามารถลดตน้ทุนซ่ึงเกิดมาจากกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึน 
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การด าเนินการวจิัย 
การวิจยัของปัญหาความล่าของศูนยเ์คร่ืองมือกล ส านักงานก่อสร้างและบูรณะ ส านักการโยธา ไดท้  าการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุของการท างานท่ีล่าชา้และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้ดียิง่ข้ึน
ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูล แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ ไดท้  าการรวบรวมและเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์บุคลากร ขา้ราชการและ
บุคคลท่ีเก่ียงขอ้ง เพ่ือน าแนวทางมาวิเคราะห์หาสาเหตุและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานเพ่ือท าการปรับปรุงแก้ไข
ผา่นทฤษฎีแผนภูมิกา้งปลา 
แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ไดท้  าการขอเอกสารตวัอย่างงานท่ีมีความล่าชา้จากขา้ราชการเจา้หน้าท่ีธุรการท่ี เก่ียวขอ้ง เพ่ือ
น ามาเป็นแนวคิดในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา (Study Instrument) 

1.ใช้แผนภูมิก้างปลา ในการหาสาเหตุของปัญหาความล่าช้าท่ีเกิดข้ึน ของศูนยเ์คร่ืองมือกล ส านักงาน
ก่อสร้างและบูรณะ ส านกัการโยธา เพ่ือท าให้เกิดความชดัเจนและวิเคราะห์ปัญหาไดดี้ยิง่ข้ึน 

2.ใช้การตอบแบบสอบถามโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี1 เป็นข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ความล่าชา้ในการท างาน 
 
ผลการวจิัย  

จากแบบสอบถาม จ านวน 100 คนพบว่า 
ส่วนท่ี 1 
1 ขอ้มูล เพศของขา้ราชการ ลูกจา้งชัว่คราว ลูกจา้งประจ า ศูนยเ์คร่ืองมือกล ส านกังานก่อสร้างและบูรณะ 

ส านักการโยธา สังกดักรุงเทพมหานคร พบว่าเป็นเพศชาย 42 คน คิดเป็นร้อยละ 42 % และเพศหญิง 58 คน คิดเป็น
อตัราร้อยละ 58 % 

2 ขอ้มูลดา้นอายุของขา้ราชการ ลูกจา้งชัว่คราว ลูกจา้งประจ า ศูนยเ์คร่ืองมือกล ส านักงานก่อสร้างและ
บูรณะ ส านกัการโยธา สังกดักรุงเทพมหานคร พบว่าเป็น พนกังานท่ีมีอาย ุต ่ากว่า 20 ปี 0 คน ระหว่าง21-30ปี 20 คน 
คิดเป็นอตัราร้อยละ20 %,ระหว่าง31-40ปี 15 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 15 %,ระหว่าง41-50ปี40 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 
40 %,ระหว่าง51-60ปี 25 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 25 % 

3 ขอ้มูลดา้นการศึกษา ขา้ราชการ ลูกจา้งชัว่คราว ลูกจา้งประจ าศูนยเ์คร่ืองมือกล ส านกังานก่อสร้างและ
บูรณะ ส านักการโยธา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่ามีการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 60 คน  มธัยมศึกษาปีท่ี 30 คน 
มธัยมศึกษาปีท่ี 60 คน ปริญญาตรี 20 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 20 ปริญญาโท 5 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 5 ปวช. 45 คน 
คิดเป็นอตัราร้อยละ 45 ปวส. 30 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 30 

4 ขอ้มูลดา้นต าแหน่งงาน ขา้ราชการ ลูกจา้งชัว่คราว ลูกจา้งประจ าศูนยเ์คร่ืองมือกล ส านักงานก่อสร้าง
และบูรณะ ส านักการโยธา สังกดักรุงเทพมหานครพบว่าเป็นขา้ราชการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ลูกจา้งชัว่คราว 42 
คน คิดเป็นร้อยละ 42 ลูกจา้งประจ า 48 คน คิดเป็นร้อยละ 48 

5 ขอ้มูลดา้นกลุ่มงาน ขา้ราชการ ลูกจา้งชัว่คราว ลูกจา้งประจ าศูนยเ์คร่ืองมือกล ส านักงานก่อสร้างและ
บูรณะ ส านักการโยธา สังกัดกรุงเทพมหานครพบว่ามีกลุ่มธุรการและพสัดุ 4 0 คน คิดเป็นร้อยละ 40 กลุ่มงาน
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เคร่ืองจกัร 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 กลุ่มโรงงาน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 กลุ่มไฟฟ้าสาธารณะ 20 คนคิดเป็นร้อยละ 
20 กลุ่มซ่อมบ ารุง 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20 อ่ืนๆ 0 คน 

6 ขอ้มูลดา้นอายุงาน ขา้ราชการ ลูกจา้งชัว่คราว ลูกจา้งประจ าศูนยเ์คร่ืองมือกล ส านักงานก่อสร้างและ
บูรณะ ส านกัการโยธา สังกดักรุงเทพมหานครพบว่ามีอายงุานต ่ากว่า 1 ปี 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ระหว่าง 1-10ปี 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 20 ระหว่าง ระหว่าง 11-20ปี 50 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ระหว่าง 21 – 30 ปี 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5 

 
ส่วนท่ี 2 

ความคิดเห็น เฉล่ีย ระดบัความคิดเห็น 
1.ปัจจยัดา้นคน 
1.1 การติดต่อส่ือสารท าไดย้ากเน่ืองจากมีหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 4.5 สูง 
1.2 ขาดความรู้ความช านาญและประสบการณ์ในการท างาน 3.1 ปานกลาง 
1.3 งานท่ีไดรั้บมอบหมายไม่ตรงต่อความสามารถท่ีท่านมี 2.9 ต ่า 
1.4 ขาดการกระจายอ านาจในการอนุมติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 4.7 สูง 
1.5  บุคลากรไม่เพียงพอในการท างาน 3.9 สูง 
2. ปัจจยัดา้นการบริหาร   
2.1 การบริหารงานมีหลายภาคส่วนหลายหน่วยงานและจ าเป็นตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบเดียวกนั 

4.4 สูง 

2.2 มีขั้นตอนในการท างานหลายขั้นตอนมากเกินความจ าเป็น 2.9 ต ่า 
2.3 การท างานท่ีตอ้งรอให้งานก่อนหนา้น้ีเสร็จก่อนแลว้จึงเร่ิมท างานช้ิน
ต่อไปได ้

4.2 สูง 

3. ปัจจยัดา้นวสัดุ   
3.1 วสัดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอต่อการท างาน 3.5 กลาง 
3.2 การส่งของท่ีมีความล่าชา้ 2.5 ต ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1794 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 

จากการศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุจากปัญหาดงักล่าวพบว่ามีสาเหตุมาจากปัจจยัดา้นคนปัจจยัดา้นการบริหาร
ปัจจยัดา้นวสัดุดงันั้นทางผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ี1คือให้มีการส่งให้คนตรวจเอกสารก่อนก่อนท่ีจะท าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือท่ีจะสะดวกและไวกว่าท่ีตอ้งมารอหลายวนั 
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แนวทางการลดสินค้าสูญเสียร้าน Farmer Fresh  
Ways to reduce waste product of Farmer Fresh 

อภิญญา บวรกลุประเสริฐ1 
1หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวชิาจดัการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, E-mail: Aphinya.bow3325@gmail.com 

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
   ในการศึกษาหาแนวทางการลดสินคา้สูญเสียภายในร้าน farmer fresh  ผูศึ้กษาไดท้  าการส ารวจปัจจยัในการ
เกิดปัญหาสินคา้สูญเสียภายในร้าน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน ามาวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดสินคา้สูญเสียภายในร้าน 
farmer fresh และลดอตัราการเกิดสินคา้สูญเสียภายในร้าน farmer fresh การศึกษาแนวทางคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแบบ
เชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์พนกังานผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งในการ
ปฎิบติังานภายในร้านและแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างานเพ่ือลดอตัราสินคา้สูญเสีย จากนั้นผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลท่ีรวบรวมมาวิเคราะห์พบถึงสาเหตุท่ีเกิดข้ึนได้ว่า 
ทางร้านขาดระบบการวางแผนขั้นตอนในการด าเนินงานภายในร้านให้กบัพนกังานการแบ่งหนา้ท่ีการดูแลรับผิดชอบ
ภายในงานจึงส่งผลท าให้เกิดระบบการท างานท่ีซ ้ าซอ้นท าให้พนกังานใชป้ระสิทธิภาพไม่เพียงพอส่งผลต่อการท างาน 
การบริการ การส่ือสารและการไม่พฒันาตนเอง ส่งผลท าให้ภายในร้านเกิดสินคา้สูญเสียภายในร้าน ทางผูศึ้กษาจึง
ขอ้เสนอแนวทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาการลดสินคา้สูญเสีย โดยการสร้างระบบการท างานภายในร้านเพ่ือน ามา
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในร้านและจดัอบรมพนกังานเพ่ือลดอตัราการสุญเสียภายในร้าน farmer fresh 
ค าส าคญั: ลดสินคา้สูญเสีย, การเพ่ิมประสิทธิภาพ, ระบบการท างาน, 

 

ABSTRACT 
In order to study the loss of product within the farmer Fresh Shop, the student has explored a factor in the 

loss of products in the store. The objective is to analyze the cause of loss within the farmer fresh store and reduce the 
rate of loss of goods in the farmer Fresh shop. This study is a qualitative study. By collecting data from primary data 
sources.  By interviews, employees who are involved in Batnga in stores and secondary resources from study, 
documents, and research related to performance enhancement to reduce the loss of product rates.  The student has 
then introduced the information gathered to analyse the cause of the shop, lack of planning procedures to operate 
within the shop for the employee to divide.  The responsibility of the work in the workplace results in a redundant 
operation, allowing employees to use insufficient performance to affect the functionality of the service. 
Communication and non-self-development As a result, the interior of the shop has increased in the store every month. 
In this way, the student offers a choice of solutions to reduce product loss by creating a working system within the 
store to solve problems in the store and to reduce the rate of internal losses. Farmer Fresh 
Keywords: reduce product loss, optimization, system     
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1. บทน า 
ร้าน Farmer fresh เป็นร้านของช าเพ่ือสุขภาพมีทั้ง อาหารคลีน ขนมอบกรอบ เบเกอร์ร่ี เน้ือหมูเน้ือไก่   

ออแกนิค ผกัและผลไมป้ลอดสารเคมี ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีสินคา้ท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ทั้งน้ี
ทั้งนั้นทางร้านประสบปัญหา มีอตัราการตดัจ่ายสินคา้เสียหายหรือสินคา้หมดอายุในแต่ละเดือนเป็นจ านวนเงินท่ีสูง
อยา่งต่อเน่ือง โดยสังเกตไดจ้ากยอดขายและยอดการสูญเสียดงัตารางท่ี 1.1    

เดือน ยอดขาย ยอดการสูญเสีย % 
กรกฎาคม 61 208,305 20,544 9.86 
สิงหาคม 61 200,082 26,394 13.19 
กนัยายน 61 167,081 26,945 16.13 
ตุลาคม 61 161,526 26,494 16.40 

ท่ีมา : ขอ้มูลร้านคา้ farmer fresh 
 
ซ่ึงอาจเป็นเพราะบริษทัพ่ึงขยายธุรกิจเปิดหน้าร้านเพ่ือเป็นศูนยก์ลางการจ าหน่ายอาหารเพ่ือสุขภาพใน

ทอ้งถ่ิน จึงยงัไม่มีขอ้มูลสถิติในการวดัระดบัยอดการขายสินคา้แต่ละชนิดและขอ้มูลสถิติการเขา้มาซ้ือสินคา้ภายใน
ร้าน ส่งผลให้การตดัจ่ายสินคา้หรือสินคา้หมดอายุในแต่ละเดือนมียอดท่ีสูงข้ึนเร่ือยเกินความรับไดข้องร้านคา้ จาก
ปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้  

1.หากไม่สามารถปรับรูปแบบการขายสินคา้ก่อนระยะเวลาของสินคา้หมดลงได ้ในอนาคตทางร้านจะมียอด
การสูญเสียของสินคา้สูงอยา่งต่อเน่ือง และส่งผลถึงเร่ืองการสั่งซ้ือสินคา้ การสต๊อกสินคา้ และยอดขายในแต่ละเดือน 

2.ร้าน farmer fresh หากไม่ปรับเปล่ียนเร่ืองระบบการบริหารภายใน อาจจะไม่สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่าง
ย ัง่ยนื เน่ืองจาก ปัญหายอดสินคา้สูญเสียเกิดจากระบบงานท่ียงัไม่ไดคุ้ณภาพ ทั้งพนกังานและระบบการจ าหน่ายของ
ทางร้าน ส่งผลถึงอนาคตหากมีคู่แข่งธุรกิจแบบเดียวกนัทางร้านจะไม่สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดเ้ลย ดั้งนั้นการรักษา
ยอดขายให้ไดเ้ท่าเดิม หรือเพ่ิมยอดขายให้มากข้ึน และลดสินคา้ท่ีสูญเสียลง เพ่ือการอยู่รอดของร้านอย่างย ัง่ยืน เป็น
เร่ืองส าคญั ท่ีจะตอ้งวางกลยุทธ์ในการบริหารภายในร้าน ภายใตข้อ้จ ากดัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ซ่ึงนับเป็นโอกาสท่ีร้าน 
farmer fresh ควรจะท าการปรับปรุงและพฒันา การวางแผนระบบงานภายในเพ่ือลดปัญหาการสูญเสีย และขยายธุรกิจ 
ฐานลูกคา้ เพ่ือเพ่ิมรายได ้และสร้างผลก าไร จึงก าหนดแนวทางในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองคร้ังน้ี เพ่ือยนืยนัปัญหา
ให้ชดัเจน และเพ่ือคน้ควา้หาแนวทางในการน าไปแกไ้ขปัญหา และการก าหนดกลยทุธ์ของธุรกิจเพ่ือ รักษาฐานลูกคา้
เดิมท่ีมีอยู ่และเพ่ิมยอดขายของธุรกิจและรักษาให้ธุรกิจเติบโตอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

จากปัญหาท่ีผูศึ้กษากล่าวมา จึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีท าให้เกิดสินคา้สูญเสียภายในร้าน 
farmer fresh และเพ่ือลดอตัราการเกิดสินคา้สูญเสียภายในร้าน farmer fresh 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดสินคา้สูญเสียภายในร้าน Farmer Fresh 
2. เพ่ือลดอตัราการเกิดสินคา้สูญเสียภายในร้าน Farmer Fresh 
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3. การด าเนินการวจิัย 
หาแนวคิดการลดสินคา้สูญเสียภายในร้าน Farmer Fresh ในงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งการลดการสูญเสีย 
วรัตถ์นรรณ ทีฆเสถียร (2552) การปรับปรุง การปฎิบติังานเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

กรณีศึกษาบริษทั IPM จ ากดั กล่าวโดยรวมไดว้่า การท่ีองคก์รใด สามารถปรับปรุง กระบวนการปฎิบติังาน ตลอดจน 
ปรับปรุงวิธีการต่างๆจนก่อให้เกิดประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนทั้งในดา้นการบริหารจัดการ และดา้น ตน้ทุน ก็จะสามารถ
ส่งผลให้องค์กรนั้นๆ มีโอกาสท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ได ้ดีกว่า และถือไดว้่าเป็นการสร้างความ
ไดเ้ปรียบทั้งในดา้นการบริการและตน้ทุน ให้เหนือกว่า คู่แข่งขนั 

ธนกฤษ ซุ่นเซ่ง (2557) การลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก กล่าวโดยรวมไดว้่าดว้ยวิธีการลดของ
เสียในกระบวนการฉีดพลาสติกโดยใชห้ลกัการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติน้ี มีการลดของเสียท่ีเกิดจากขอ้บกพร่อง
ผลิตภณัฑ์และสามารถควบคุมการผลิตให้อยู่ในมาตรฐานท่ีลูกคา้ยอมรับได ้หลงัจากการปรับปรุงกระบวนการฉีด
พลาสติก ก่อนการปรับปรุงและหลงัการปรับปรุง จะเห็นไดว้่าการลดลงของเสียในกระบวน โดยใชเ้คร่ืองมือควบคุม
คุณภาพ QC Tools การเกิดผลิตภณัฑ์ท่ีมีจุดด าลดลงและสามารถควบคุมกระบวนการผลิตและตน้ทุนการผลิตให้อยู่
ในขอ้ก าหนดท่ีท าการตรวจสอบได ้

จุไรรัตน์  ลาธุลี (2559) การลดของเสียในกระบวนการผลิตสวิตซ์ควบคุมกระจกมองขา้งไฟฟ้ากล่าวโดยรวม
ไดว้่า น าขอ้มูลมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาวางแผนการด าเนินงาน แกไ้ขปัญหาและจดัท าเป็นมาตรฐานในการ
ป้องกนัการเกิดปัญหา โดยยึดหลกัการของP-D-C-A และผูว้ิจยัไดน้ าเคร่ืองมือคุณภาพ 7 ประการ มาใชใ้นด าเนิน
กิจกรรม ตั้งแต่การส ารวจสภาพปัญหาจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ประกอบกบักลุ่ม
ไดย้ึดหลกัการจริงในการหาขอ้มูลถึงการแกไ้ขป้องกนัและส าหรับในการท าแผนการด าเนินการกิ จกรรมปรับปรุง
คุณภาพ ยงัไดย้ดึหลกัการ 5W 1H เพ่ือให้ก  าหนดระยะเวลาท่ีจะด าเนินการแกไ้ขท่ีแน่นอน ก าหนดผูรั้บผดิชอบในการ
รับไป ด าเนินการท่ีชดัเจน ก าหนดวิธีการท่ีจะด าเนินการท่ีแน่นอน เพ่ือให้กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีวางไว ้

ไดน้ าแนวคิดมาปรับใชใ้นการหาวิธีการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการท าวิจยัต่อไป 
ขอ้มูลปฐมภูมิ ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมผา่นการสัมภาษณ์ พนกังานและผูท่ี้เก่ียงขอ้งท่ีมีส่วนรวมในการ

ปฎิบติังานจริง เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาแนวทางการแกไ้ขปัญหาลดอตัราสินคา้สูญเสียภายในร้าน ทั้งขอ้มูล
จากฝ่ายบริหารและฝ่ายปฎิบติังานจริง และใชว้ิธีการสังเกตการณ์ผา่นการท างานของพนกังานภายในร้าน เพ่ือท าการ
ปรับปรุงแกไ้ขปัญหาผา่นทฤษฎีแผนผงักา้งปลา 

1. การใชแ้บบสัมภาษณ์ โดยแบบสัมภาษณ์นั้นจะเป็นลกัษณะค าถามปลายเปิด ซ่ึงมีผูส้ัมภาษณ์ 2 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เจา้ของธุรกิจ จ านวน 1 คน 
2. กลุ่มผูป้ฎิบติังาน จ านวน 6 คน 

เพ่ือไดท้ราบขอ้มูลปัญหาจากทั้ง 2 กลุ่ม เพ่ือน ามาประกอบการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยน าแนวคิดของ
เจา้ของธุรกิจและแนวคิดผูป้ฎิบติังานจริง มาวิเคราะห์สาเหตุและปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง 

2. สังเกตการณ์ การสังเกตการณ์พฤติกรรมและระบบการท างานการภายในร้าน 
3. แผนผงัสาเหตุและผล การคน้หาสาเหตุแห่งปัญหา ส่วนใหญ่สาเหตุพนกังานจะรู้ปัญหาเฉพาะในพ้ืนท่ี

ของตนไดดี้ท่ีสุดและเป็นแนวทางการระดมสมอง ท่ีเราจะมองถึงปัจจยัท่ีท  าให้เกิดปัญหาและหาวิธีการแกไ้ข้หาต่อไป 
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4. ผลการวจิัย 
จากการศึกษา เร่ือง แนวทางการลดสินคา้สูญเสียภายในร้าน เก็บขอ้มูลโดยการสังเกต 2 แบบ คือ 1 สังเกต

กระบวนการภายในร้าน 2.สังเกตร้านคา้คู่แข่งในการจดัวางสินคา้ และสัมภาษณ์บนัทึกผลพนกังานและเจา้ของกิจการ  
จากการสังเกตกระบวนการท างานภายในร้านพบว่าระยะเวลาตลอดการท างานภายในร้านช่วงกะเชา้ พนักงานมี

ระยะการท างาน 06.00-14.00 น. สรุปไดว้่า พนักงานไม่มีการวางแผนในการท างานและไม่ทราบขอ้มูลในระบบการ
ท างาน ตอ้งมีการสั่งในแต่ละวนั หากไม่มีการสั่งงานใดๆ พนักงานจะไม่ทราบถึงขั้นตอนในแต่ละวนัในการท างาน
ในช่วงนั้น จะท าหนา้ท่ีโดยการให้บริการขายสินคา้เท่านั้น และสังเกตเห็นถึงการส่ือสารพนกังานกบัลูกคา้ บางสินคา้
พนกังานกะเชา้ไม่สามารถตอบสินคา้ได ้และมีพฤติกรรมไม่เขา้ใจในตวัสินคา้ส่ือผา่นออกไปในพฤติกรรมถึงลูกคา้  

สรุปการสังเกตของพฤติกรรมพนกังานกะเชา้สรุปไดว้่า พนกังานยงัไม่เขา้ระบบการท างานในแต่ละกะและ
ไม่มีการมอบหมายหน้าท่ีในการท างานแต่ละกะ จึงท าให้พนักงานขาดมาตรฐานในการท างานและยงัส่งผลถ้า
พฤติกรรมการบริการและการส่ือสารของพนกังาน ส่งผลในดา้นการขายสินคา้ไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะไม่สามารถ
ตอบโจทยค์  าถามท่ีลูกคา้ตอ้งการค าอธิบายของประโยชน์สินคา้นั้นๆเพ่ือประกอบการตดัสินใจในการซ้ือสินคา้ภายใน
ร้าน จึงเป็นสาเหตุของปัญหาท่ีส่งผลให้เกิดสินคา้สูญเสียภายในร้านสูงข้ึน 

จากการสังเกตพบว่าระยะเวลาตลอดการท างานภายในร้านช่วงกะบ่าย พนักงานมีระยะการท างาน 13.00 -
21.00 น.สรุปไดว้่า พนกังานยงัขาดการส่ือสารการท างานต่อกะและมีพฤติกรรมเหมือนกะเชา้เกิดการท างานท่ีไม่เป็น
ระบบเกิดการท างาน ซ ้ าซอ้นในการเรียงล าดบักระบวนการท างานภายในร้าน เช่น เม่ือลูกคา้เขา้มาในร้าน 2 คน 1 คน 
สั่งกาแฟ 1 คนเลือกซ้ือสินคา้ พนกังานเกิดความกงัวลและเร่ิมท าพฤติกรรมกงัวลในการบริการท าให้ระบบสั่งการใน
ตัวพนักงานเกิดการสับสน ท าให้เกิดปัญหาการล้าช้า และไม่สามารถไปทนัแนะน าลูกคา้ท่ีเลือกซ้ือสินคา้นั้นทนั 
ช่วงเวลาท่ีไม่มีลูกคา้เขา้ พนกังานจะนัง่เฉยๆ ไม่มีการท างานหรือหาความรู้ในตวัสินคา้เพ่ิมเติม  
 กรรมของพฤติกรรมพนักงานจากการสังเกตพฤติ กะเช้าและบ่ายสรุปได้ว่า พนักงานทั้ง 2 กะไม่เข้าใจ
ระบบงานและไม่มีการวางแผนการเขา้งานในแต่ละวนั หากไม่มีค าสั่งใดๆมาถึง จะไม่มีมีการเช็คสินคา้ ไม่ศึกษา
ประโยชน์หรือคุณสมบติัพิเศษของตวัสินคา้ภายในร้าน จึงท าให้พนักงานภายในร้านขาดความรู้ในก ารขายสินค้า
ภายในร้าน ถือเป็นสาเหตุหน่ึงในการมีอตัราการสูญเสียภายในร้านสูงข้ึนเร่ือยๆ และระบบการท างานถือเป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลให้อตัราการสูญเสียของสินคา้เพ่ิมเช่นกนัจากการสังเกตร้านคา้คู่แข่งในเร่ืองการจดัวางสินคา้ภายในร้าน สรุปได้
ว่า ร้านคา้คู่แข่ง 2 แห่งมีการจดัร้านค่อนขา้งคลา้ยคลึงกนัดว้ยขนาดร้านท่ีไม่ใหญ่ และจ านวนสินคา้เหมือนๆกนัแต่
จากการสังเกตพบว่าทั้ง 2 ร้านคา้มีการจดัวางสินคา้ท่ีต่างกนั ร้านท่ีอยูแ่ถวๆถนนเทอดไท มีการจดัวางสินคา้ท่ีไม่เป็น
ระเบียบ ซ่ึงมีสินคา้มากก็จริงแต่สินคา้ค่อนขา้งซ ้ าๆกนัและวางสินคา้อึดอดั ไม่สวยงาม การหาสินคา้ท่ีค่อนขา้งยาก 
พนกังานมี 2 คน 1 คนดูแลเร่ืองการตอบสินคา้ในโทรศพัทมื์อถือ และ อีก 1 คน อยูป่ระจ าท่ีแคชเชียร์ ร้านคา้ท่ีท่ี2 อยู่
โซนราชพฤกษ ์เป็นร้านท่ีไม่ใหญ่มากสินคา้มีพอสมควร มีผูจ้ดัการร้าน 1 คนและพนกังานร้าน 1 คน ผูจ้ดัการค่อนข้าง
ขายสินค้าเก่งพูดคุยกบัลูกคา้ สอบถามความต้องการของลูกคา้ ส่วนอีกคน จะนั่งประจ าอยู่หน้าแคชเชียร์ไม่ค่อย
แนะน าสินค้า ปล่อยให้ลูกคา้เดินชมสินค้าเอง การจัดร้านค่อนขา้งเป็นระเบียบตู้แช่จดัวางยี่ห่อและแยกประเภท
เคร่ืองด่ืมอยา่งชดัเจน สินคา้รอบๆแบ่งเป็นสัดส่วน แต่ดูรวมๆสินคา้ถือว่ายงันอ้ยกว่าท่ีคาดไวม้าก สาขาท่ีก าลงัซ้ือของ
กลุ่มเป้าหมายค่อยขา้งดี สินคา้เลยไม่มากแต่ดูจะเจาะจงในการขายสินคา้แต่ละชนิดไว  ้
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 สรุปไดว้่า ร้านคา้คู่แข่ง แถวๆตลาดพลู มีป้ายหน้าร้านท่ีเด่นชดัเป็นท่ีดึงดูดและน่าสนใจในการเขา้ชม แต่
การจดัร้านยงัไม่เป็นระเบียบ การเขา้ไปรับรู้ถึงแสงสว่างท่ีไม่พอและไดรั้บความรู้สึกในการเลือกเดินไม่สะดวกสบาย 
ซ่ึงเราท ามาวิเคราะห์ต่อว่า การท าป้ายเพ่ือดึงดูดลุกคา้ก็เป็นปัจจยัหน่ึงเหมือนและแสงสว่างท่ีเพียงพอการการอ่านหรือ
เลือกดูสินคา้ก็เป็นส่วนในการดึงดูดสินคา้นั้นๆไดเ้ช่นกนั การวางแผนผงัร้านให้มีช่องทางท่ีเดินสะดวกก็เป็นส่วน
หน่ึงในการให้ความรู้สึกในการเดินเลือกชมและซ้ือสินคา้เหมือนกนั จะการสังเกตทั้ง 2 ร้าน การวางแผนผงัร้านก็ถือ
ว่าเป็นปัจจยัท่ีท  าให้ลูกค้าเข้าร้านมากข้ึนและการวางสินค้าท่ีเป็นระเบียบแบบตามแยกประเภทก็เป็นส่วนในการ
กระจายการขายสินคา้ และสาเหตุเป็นส่วนในการลดปริมาณสินคา้สูญเสียลดลงได้ 

จากการเก็บขอ้มูล โดยสัมภาษณ์พนกังานภายในร้าน จ านวน 4 คน สรุปสาเหตุ ดงัน้ี 
 1. สินคา้อายสุั้นเกินไป เช่น ผกั ผลไม ้อาหารคลีน 

2. ไม่ทราบขอ้มูลของสินคา้จึงท าการขายไม่ได ้
3. ไม่มีตารางบนัทึก ก าหนดอายขุองสินคา้ภายในร้าน 
4. ดูสินคา้ภายในร้านไม่ทัว่ถึง สินคา้มีจ  านวนมาก 
5. ตามเทรนกลุ่มลูกคา้ไม่ทนั จึงไม่เขา้ใจในหลกัการซ้ือสินคา้ในแต่ละกลุ่มท่ีเขา้มาภายในร้าน 
6. ไม่สามารถรับลูกคา้ไดเ้ยอะๆ 
7. ไม่มีระบบการวางแผนการท างานภายในกรอบกบัพนกังาน ต่างคนต่างท างานตามสไตลต์วัเอง ท าให้การ

ท างานดูวุ่นวาย และไม่เขา้กนัเป็นทีม 
8. ขาดความรับผดิชอบในการดูแลร้าน 
9. พนกังานไม่เพียงพอ 
10. เกิดการเหน่ือยลา้ในการท างานท่ีไม่มีหลกัระบบให้อยูแ่บบมาตรฐาน 
 

 
 

แผนผงักา้งปลาแสดงสาเหตุหลกัและสาเหตุยอ่ยของร้าน  Farmer Fresh 
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ตารางท่ี 1 ตารางแยกประเภทการสูญเสีย 

 
 
5. การอภปิรายผล 

แนวทางการลดสินค้าสูญเสียภายในร้าน farmer freshจะใช้หลักการของ ECRS แนวคิดและทฤษฎีของ 
Kaizen มีทางเลือกทั้งหมด 3 ทางเลือก ดงัน้ี 

จากท่ีผูศึ้กษาได้ท  าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี จึงน าเอาทฤษฎี  Kaizen มาใช้เป็นแนวทางในการเขียน
ระบบงานในการท างานโดยการสร้างคู่มือแผนระบบงานภายในร้านเพ่ือลดกระบวนการซ ้าซอ้นในการท างานและการ
ไม่เขา้ใจในระบบการท างานและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการขายสินคา้ไดม้ากข้ึน และแนวทางในการจดั
โปรโมชัน่ส าหรับสินคา้ท่ีมีอายจุ  ากดัไดท้นัเวลา 

แนวทางเลือกท่ี 2 การจดัฝึกอบรมพนกังานในการท างาน 
จากการสังเกตพนักงาน พบว่า สินคา้ภายในร้านคา้ เป็นสินคา้ท่ีมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนั เช่น สินคา้ยีห่้อ 

The oven เป็นสินคา้ท่ีมีคุณสมบติั ไม่มีนมเนยไข่ ส าหรับลูกคา้ท่ีแพน้มววัสามารถรับประมาณได ้แต่ถา้เป็นลูกค้าท่ี
แพแ้ป้ง จะไม่สามารถถา้ยีห่้อน้ีได ้ เป็นตน้ ซ่ึงการขายสินคา้ภายในร้าน พนกังานตอ้งมีศกัยภาพในการรับรู้คุณสมบติั
แต่ละยีห่้อสินคา้ เพ่ือการบริการและการส่ือสารต่อลูกคา้ และลดปัญหาสินคา้เหลือคา้งคงคลงั เพ่ือลดยอดการสูญเสีย
เร่ืองการหมดอายุของสินคา้ต่างๆ ภายในร้าน ทั้งน้ีทางผูศึ้กษาจึงเสนอทางเลือกในการจดัฝึกอบรมพนกังานก่อนเขา้
รับท างาน เป็นเวลา 16 ชม.จ านวน 2 วนัในการเทรนพนกังานให้มีความรู้ความสามารถในการรับรู้ระบบและขั้นตอน

เดอืน ประเภทสนิคา้ สาเหตุ ยอดสญูเสยี คดิเป็นเปอรเ์ซน็ต์

กรกฎาคม ผักและผลไม ้ เน่า,เหีย่ว 6,411 36.96

17,347 เครือ่งดืม่ หมดอายุ 2,183 12.58

อาหารกลอ่ง หมดอายุ 4,208 24.26

เบเกอรี่ หมดอายุ 1,341 7.77

อืน่ๆ หมดอายุ 3,204 18.47

สงิหาคม ผักและผลไม ้ เน่า,เหีย่ว 13,459 54.39

24,745 เครือ่งดืม่ หมดอายุ 2,197 8.88

อาหารกลอ่ง หมดอายุ 6,414 25.92

เบเกอรี่ หมดอายุ 1,023 4.13

อืน่ๆ หมดอายุ 1,650 6.67

กันยายน ผักและผลไม ้ เน่า,เหีย่ว 8,026 29.78

26,950 เครือ่งดืม่ หมดอายุ 4,271 15.85

อาหารกลอ่ง หมดอายุ 10,644 39.5

เบเกอรี่ หมดอายุ 1,430 5.31

อืน่ๆ หมดอายุ 2,576 9.56

ตลุาคม ผักและผลไม ้ เน่า,เหีย่ว 9,537 36

26,494 เครือ่งดืม่ หมดอายุ 4,372 16.5

อาหารกลอ่ง หมดอายุ 7,359 27.78

เบเกอรี่ หมดอายุ 3,115 11.76

อืน่ๆ หมดอายุ 2,110 7.96

ตารางยอดการสญูเสยีสนิคา้แตล่ะเดอืน
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การท างานภายในร้านรวมถึงการเขา้ใจในตวัสินคา้ภายในร้าน เพ่ือศกัยภาพในตวัของพนักงาน น าพาซ่ึงคุณภาพใน
การท างานและช่วยในการลดสินคา้สูญเสียภายในร้านคา้ได ้ซ่ึงทางผูศึ้กษา ไดว้างแผนการสร้างขอ้มูลสินคา้พร้อม
คุณสมบติัและรูปแบบระบบงานภายในร้านทั้งระบบ คอมพิวเตอร์ระบบการท างานแต่ละกะ ท่ีชดัเจนเพ่ือน ามาเทรน
พนกังานท่ีเขา้มาให้มีศกัยภาพในการบริการ และอยูภ่ายใตก้ระบวนการท่ีชดัเจนเพ่ือลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในร้านทั้ง
เร่ืองสินคา้สูญเสีย การส่ือสาร และคุณภาพในการบริการอีกดว้ย 

แนวทางเลือกท่ี 3 วางแผนการจดัต าแหน่งของสินคา้ภายในร้าน 
จากการสังเกตร้านคา้คู่แข่ง ทางผูศึ้กษาไดม้องถึงปัญหาในดา้นหน้าร้านไม่ดึงดูดลูกคา้ และหน้าร้านไม่มี

ความชดัเจนการในขายสินคา้ ขอ้มูลไดรั้บจากลูกคา้ท่ีเขา้มาภายในร้านให้ขอ้มูลว่า ถา้ไม่สังเกตจะมองไม่เห็นว่าร้านน้ี
ขายอะไร ทางผูศึ้กษาจึงน าส่ิงท่ีสังเกตมามาเป็นทางเลือกท่ี 3 โดยใชท้ฤษฎี Lay Out มาเป็นแนวทาง ซ่ึงทางผูศึ้กษาจะ
จดัแผนผงัร้านใหม่เพ่ือให้ดูโปร่งโล่งสบายเดินสะดวก จดัวางสินคา้แยกประเภทเพ่ือแบ่งหมวดหมู่เพ่ือความสะดวก
ในการเลือกชมสินคา้ และปรับมุมแสงไฟดา้นบนเพ่ือดึงดูดสินคา้ให้มีความเด่นมากข้ึนเพ่ือเป็นจุดสนใจสินคา้นั้นๆ  
ดงัภาพ แผนผงัในการจดัร้าน 
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์สาเหตุและการหาแนวทางการแกปั้ญหาผูศึ้กษาพบว่าแนวทางเลือกทั้ง 3 ทางเลือกสามารถ
น ามาเป็นแนวทางในการลดปัญหาสูญเสียภายในร้านไดทุ้กจุดและแต่ละแนวทางเลือกซ่ึงมีค่าใชจ่้ายเพียงนอ้ยนิด ทาง
ผูศึ้กษาจึงเห็นควรว่าทั้ง 3 แนวทางท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ น ามาปรับพฒันาระบบงานภายในร้านให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
1.การสร้างระบบการท างานภายในร้าน ซ่ึงแนวทางเลือกน้ี สามารถจดัระบบการท างานทั้ง การบริการ การขาย ระบบ
การจดัการสินคา้สูญเสียไดอ้ยา่งมีมาตรฐานเพ่ือลดขอ้ผดิพลาดภายในร้านได ้2.การฝึกอบรมพนกังาน ท าให้พนกังาน
มีศกัยภาพในการรับรู้คุณสมบติัแต่ละยี่ห้อสินคา้ เพ่ือการบริการและการส่ือสารต่อลูกคา้ และลดปัญหาสินคา้เหลือ
ค้างคงคลงั 3. วางแผนจัดแผนผงัร้านใหม่เพ่ือให้ดูโปร่งโล่งสบายเดินสะดวก จัดวางสินค้าแยกประเภทเพ่ือแบ่ง
หมวดหมู่เพ่ือความสะดวกในการเลือกชมสินคา้และเพ่ิมโอกาสในการขายมากข้ึนและปรับมุมแสงไฟดา้นบนเพ่ือ
ดึงดูดสินคา้ให้มีความเด่นมากข้ึนเพ่ือเป็นจุดสนใจสินคา้นั้นๆ ทั้ง 3 แนวทางเลือกสามารถลดอตัราการเกิดสินค้า
สูญเสียไดท้ั้งหมด 1.การลดสินคา้คงคลงั 2.ลดสินคา้หมดอายุ 3.ลดสินคา้คา้งในคลงั และ4.ลดสินคา้สูญเสียภายใน
ร้านได ้ซ่ึงทางผูศึ้กษาไดว้ิเคราะห์หาสาเหตุและผลน ามาแกไ้ขปัญหาภายในร้าน Farmer Fresh ไดด้ าเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป 

ขอ้เสนอแนะ  
1. เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงวิธีการท างานท่ีต่างไปจากเดิม ย่อมมีผลกระทบกบับุคลากรท่ีเก่ียงขอ้งกบัการ

ปฏิบติังาน ก่อนเร่ิมต้นการปรับเปล่ียนวิธีการท างานแบบใหม่ ต้องมีการประชุมช้ีแจงวิธีการท างานใหม่ให้กับ
ผูป้ฏิบติังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้เขา้ใจอยา่งละเอียด เพ่ือให้เขา้ใจถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบติังานท่ีเปล่ียนไป โดยตอ้ง
ช้ีแจงให้ทุกคนทราบถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ หลงัการเปล่ียนแปลงวิธีการท างานท่ีต่างไปจากเดิม เพ่ือให้ผูป้ฏิบติังาน
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนเกิดการยอมรับในวิธีการท างานใหม่ ซ่ึงจะช่วยลดความขดัแยง้ท่ีอาจจะเกิดข้ึน พร้อมทั้งควรมี
การวางแผนการควบคุมติดตามผลการปฏิบติัของทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงเป็นระยะจนกว่าจะแน่ชดัว่า
ผูป้ฏิบติังานทุกคนเขา้ใจและสามารถปฏิบติังานไดต้ามแบบวิธีการท างานใหม่ท่ีไดว้างไว ้  
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2. ควรมีการสร้างความสัมพนัธ์ กบั Supplier เพ่ือสร้างความร่วมมือในระยะยาว  
3. ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัและสนบัสนุน เป็นตวัอย่างปฏิบติัในดา้นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน ส่งเสริมให้เกิดจิตส านึกในการลดอตัราสินคา้สูญเสีย  
4. สร้างความเขา้ใจในกลุ่มพนักงานให้ มีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงและเห็นความส าคญัของเร่ืองการปรับปรุง

ประสิทธิภาพกระบวนการท างาน 
 5. เสนอให้มีผูรั้บผิดชอบในการการตรวจสอบและประเมินการปฏิบติังานว่าเป็นไป ตามกระบวนการใหม่

ท่ีปรับปรุงหรือไม่สามารถน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
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วิเคราะห์สาเหตุของยอดรับบริจาคที่ลดลงและน าเสนอแนวทางการเพิ่มยอดรับบริจาคให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย ของมูลนิธิ ก 

Analyze the causes of reduced donations and guidelines to increasing the donations to achieve 
the budget of the foundation's goals 
อรวรรณ บุญท้วม1

 และ ผุสดี พลสารัมย์
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์สาเหตุของยอดบริจาคท่ีลดลงและเพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดรับ
บริจาคให้ถึงยอดงบประมาณเป้าหมายรายปี โดยใชแ้นวคิดการจดัการและการตลาด คือ 6W1H  7P's  Five Forces ผงั
สาเหตุและผล และ SWOT Analysis กลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ยหัวหน้างานและเจา้หนา้ท่ีของมูลนิธิ ก จ  านวน 3 คน 
และผูบ้ริจาคจ านวน 100 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม สถิติการแจกแจง
ความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุของปัญหายอดบริจาคท่ีลดลง มี 4 ดา้น 
คือ ดา้นคู่แข่งท่ีเพ่ิมข้ึน ดา้นการตลาดบริการออนไลน์ผา่นเวบ็ไซตท์  ารายการยากและหลายขั้นตอน ดา้นบุคลากรขาด
ทกัษะความรู้ความเขา้ใจในงาน ดา้นสถานท่ีพ้ืนท่ีจอดรถของมูลนิธิ ก ไม่เพียงพอต่อผูบ้ริจาคท่ีมาบริจาคเงิน น าเสนอ
แนวทางเลือก 3 แนวทาง ทางเลือกท่ี 2 เหมาะสมท่ีสุด คือการจดัระบบการให้บริการทางออนไลน์ใหม่  ดว้ยช่ือเสียง
ขององค์กร ท่ีสามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่ผูบ้ริจาค และใชโ้อกาสจากเทคโนโลยีการส่ือสารพฒันาระบบการ
บริการสู่กลุ่มสังคมออนไลน์ เป็นการเพ่ิมช่องทางการระดมทุนใหม่ อ  านวยความสะดวกให้กบัผูส้นใจท าบุญ และช่วย
ยกระดบัให้ยอดบริจาคเพ่ิมข้ึน   
ค าส าคญั : ยอดรับบริจาค, งบประมาณ, มูลนิธิ 
 

ABSTRACT 
This study aims to analyze the causes of declining donation and guidelines approaches to increase the 

donations to the annual budget target. The concept of management and marketing is 6W1H 7P's Five Force schematic 
for archive the solution and SWOT Analysis. That the sample consisted of supervisors and officers of the Foundation, 
has 3 persons from the Foundation and donors 100 persons for this study. The interviews and questionnaires Statistical  
Frequency  Percent  The mean and standard deviation. The study indicated that the cause of the problem has decrease 
of 4 aspects are the competition is increasing,  the marketing online services on website it very hard to do and there 
are many steps,  the lack of skilled personnel in cognitive and  the places like the parking area of the Foundation is 
not enough for donors those who receive service.  So I would like to presents 3 options and option 2 is most 
appropriate.  The new system is to manage to get online.  With corporate reputation that can create a positive image 
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for donors. And take advantage of the technology to develop a system of social services. this new funding channels. 
facilitate interested parties to join. and enrich the elite service has increased 
Keywords:  donation amount, budget, foundation 

 
บทน า    

มูลนิธิ ก เป็นองค์กรสาธารณกุศล รับบริจาคเงินและทุนทรัพย ์เพ่ือจดัหาเคร่ืองมือแพทย ์ช่วยเหลือผูป่้วย
ยากไร้ของโรงพยาบาล ก ส่งเสริมการผลิตแพทยแ์ละพฒันาบุคลากรทางการแพทยข์องคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล ก  
ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาในส่วนของ “ฝ่ายบริจาค” ซ่ึงเป็นฝ่ายท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีสุด เพราะเป็นฝ่ายท่ีจะตอ้ง
สรรหาผูมี้จิตศรัทธาให้ร่วมบริจาคให้บรรลุรายได้ตามเป้าหมายหลักของมูลนิธิ ก ฝ่ายบริจาค สังกัดในคณะ
กรรมการบริหาร มีเจา้หน้าท่ีจ  านวน 35 คน ฝ่ายบริจาคน้ี มีการแบ่งหน้าท่ีหลกัออกเป็น  2 ส่วนงานในการระดมทุน
คือ รับบริจาคเงิน และจ าหน่ายของท่ีระลึก  

ปัญหาและลกัษณะปัญหาในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา คือ ปี 2558 – 2560 (แสดงดงัภาพท่ี 1.1) ฝ่ายบริจาคประสบ
กบัปัญหาดา้นยอดงบประมาณ (1) ท่ีตั้งไว ้กบัยอดรับบริจาค (2)  มีผลต่าง (3) ในลกัษณะลดลงทุกปี ถือว่าไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีน่าเป็นห่วงอยา่งยิง่  คือ ระหว่างปี 2558-2559  ลดลงเท่ากบั 44.13%  และ ระหว่างปี 2559-2560 เท่ากบั 
0.78%  ส าหรับยอดจ าหน่าย (4) ของท่ีระลึกมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนทุกปี 
 

 
 

ภาพท่ี 1.1  ยอดรับบริจาคและจ าหน่ายของท่ีระลึกรายปี ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 
ท่ีมา :   ฝ่ายบริจาค มูลนิธิ ก, ต.ค. 2561. 

 

ยอดงบประมาณ ยอดรับบริจาค ผลต่าง จ าหน่ายของที่ระลึก

ปี 2558 2,500,000,000.00 2,376,451,183.77 123,548,816.23 23,498,752.44

ปี 2559 2,000,000,000.00 1,327,840,615.65 672,159,384.35 58,356,897.75

ปี 2560 1,500,000,000.00 1,317,512,390.11 182,487,609.89 80,795,356.36
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 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปัญหา จากการสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายบริจาค (ต.ค. 2561) ได้ให้ข้อมูลว่า การตั้ง
งบประมาณของฝ่าย ใชว้ิธีการตั้งงบประมาณปีต่อปี (ดงัรายละเอียดจ านวนเงินดงัแผนภาพท่ี 1.1) เงินงบประมาณท่ี
คาดว่าจะไดรั้บแต่ละปี จะถูกจดัสรรเพ่ือน าไปใชจ่้ายใน 2 แหล่งหลกั คือ (1) รายจ่ายเพ่ือสนบัสนุนให้เกิดการพฒันา
ทางด้านการแพทย ์(2) รายจ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผูข้าดแคลนทุนทรัพยใ์ห้ไดรั้บโอกาสในการ
รักษาพยาบาล  ดงันั้น มูลนิธิ ก จึงมีรายจ่ายท่ีจ  าเป็น ท่ีจะตอ้งจดัสรรงบประมาณท่ีไดรั้บจากฝ่ายบริจาคมาจดัสรร
ให้กับ 2 แหล่งรายจ่ายหลักดังกล่าวทุกปี นอกจากน้ียงัต้องมีรายจ่ายประจ าในด้านการบริหารจัดการอีก แต่เม่ือ
สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา  (พ.ศ. 2558-2560)  ผลรวมของประมาณการรายไดท่ี้ลดลง มีจ านวนรวม
เป็นเงินถึง 1,058,938,793.66 บาท วิธีการท่ีมูลนิธิ ก ไดด้  าเนินการแกปั้ญหาเฉพาะหน้าเบ้ืองตน้คือ การน ารายรับจาก
ปี 2557 หรือก่อนหนา้นั้นท่ีมียอดสะสมไวม้าเป็นค่าใชจ่้ายในการสนับสนุนในโครงการ  ซ่ึงหากไม่สามารถหาวิธีการ
แกไ้ขเพ่ือสร้างรายไดใ้ห้สูงข้ึนในระยะยาว จะเป็นผลกระทบของปัญหาท่ีน่าเป็นห่วงมาก จะท าให้การจดัสรรเงิน
รายจ่ายกระทบกบัการพฒันาทางดา้นการแพทยแ์ละการช่วยเหลือประชาชนผูข้าดแคลนทุนทรัพย ์  
 การศึกษาน้ีจึงมุ่งศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของยอดรับบริจาคท่ีลดลงและหาแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมในการ
เพ่ิมยอดรับบริจาคให้ถึงยอดงบประมาณเป้าหมายรายปี โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม คู่แข่งและหาสาเหตุ
และผล จากการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถน าไปประกอบการพิจารณาในการวางแผน เพ่ือแกไ้ขสาเหตุของยอดบริจาคท่ี
ลดลงไดอ้ย่างถูกตอ้ง ทางมูลนิธิไดข้อ้มูลเก่ียวกับแนวทางเลือกในการพฒันาศกัยภาพการบริหารงานภายในของ
มูลนิธิ จะท าให้มูลนิธิ ก เขา้ใจถึงความตอ้งการของผูบ้ริจาคว่าตอ้งการสนบัสนุนในเร่ืองใด และเพ่ือส ารวจปัจจยัท่ีมี
อิทธิผลต่อการบริจาคแก่องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร และแนวทางในการประชาสัมพนัธ์ให้เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ ริจาคและ
ช่องทางการรับบริจาคท่ีสะดวก 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 การบริจาค หรือ การให้ทาน หมายถึง การสละ แบ่งปันทรัพยภ์ายนอก อันเป็นส่ิงท่ีจับต้องด้วยกายได ้
ประกอบดว้ยส่ิงของอนัเป็นท่ีรัก และทรัพยภ์ายใน อนัเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งดว้ยกายไม่ได ้ เป็นการสละท่ีประกอบดว้ย
ความเจตนา แสดงออกดว้ยความห่วงใยซ่ึงกนัและกนั (ท่ีมา : https://thaihealthlife.com)  
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (6W1H) เสรี วงษม์ณฑา (2542 : 36-38) ไดก้ล่าวถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า
เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค ซ่ึงจะท าให้เกิดความเขา้ใจในพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคได ้เพ่ือให้ธุรกิจสามารถหาสินคา้หรือบริการท่ีดีและสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมนั้นๆ ของผูบ้ริโภค 
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7 P’s  เสรี วงษ์มณฑา (2542 : 36-38) ไดก้ล่าวถึงการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคว่าเป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพ่ือให้ธุรกิจสามารถหาสินคา้
หรือบริการท่ีดีและสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมนั้นๆ ของผูบ้ริโภค 
 วิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมนั้ น Michael E. Porter ไดเ้สนอโมเดล ช่ือ Five Force Model 
ระบุว่ามีปัจจยัส าคญั 5 ประการท่ีส่งผลต่อสภาวะในการแข่งขนัของแต่ละอุตสาหกรรม ซ่ึงไดก้ลายเป็นแนวคิดท่ีมี
ประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรม รวมทั้งความรุนแรงของปัจจยัแต่ละประการ
ตามแนวคิดน้ี อุตสาหกรรม คือ กลุ่มขององคก์รธุรกิจท่ีทาการผลิตสินคา้หรือบริการท่ีมีลกัษณะเหมือนหรือคลา้ยกนั 
หรือสินคา้และบริการท่ีสามารถทดแทนกนัไดใ้นลกัษณะการทดแทนความตอ้งการของลูกคา้ 
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 แผนผงักา้งปลาเป็นเคร่ืองมือท่ีน ามาประยุกต์ใชใ้นการหาสาเหตุของปัญหาและนาไปแกไ้ขปัญหา ภายใน
แผนผงักา้งปลาจะแสดงการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์กนัระหว่างปัญหากบัสาเหตุหลาย ๆ  สาเหตุท่ีเป็นไปไดท่ี้ส่งผล
กระทบให้เกิดปัญหานั้นได ้วตัถุประสงค์ในการใช ้เพ่ือคน้หาสาเหตุของปัญหา เพ่ือจดักลุ่มหรือประเภทสาเหตุของ
ปัญหา และเพ่ือระดมความคิดเพ่ือคน้หาสาเหตุร่วมกนั   
 SWOT Analysis เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคเพ่ือช่วยในการก าหนด
กลยทุธ์ การวิเคราะห์ SWOT จะท าให้เกิดความเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการท าจุดแข็งเป็นความสามารถท่ีจะตอ้ง
ใชเ้พ่ือให้บรรลุเป้าหมาย, จุดอ่อนเป็นลกัษณะท่ีองค์กรตอ้งจดัการแกไ้ข , โอกาสเป็นสถานการณ์ซ่ึงมีศกัยภาพ (ขอ้
ไดเ้ปรียบ) ซ่ึงช่วยให้บริษทับรรลุเป้าหมาย และอุปสรรคเป็นปัญหาวิกฤตท่ีจะท าบริษทัไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
 
งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
 ชัยวฒัน์ ศุภศิลป์ (2559) ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริจาคให้ศิริราชมูลนิธิ” 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก (Extrinsic factor) เช่น เพศ อายุระดบัรายได ้ระดบัการศึกษา 
เป็นตน้ และปัจจยัภายใน (Intrinsic factor) เช่น คะแนนความเมตตากรุณา คะแนนความยดึมัน่ในศาสนา คะแนนความ
มัน่คงทางการเงิน ว่ามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริจาคให้ศิริราชมูลนิธิหรือไม่ 
 พชัร์สิตา รัฐโชติพิริยกร (2559)  ศึกษา เร่ือง “พฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการบริจาคเงินเพ่ือ
ช่วยเหลือสัตวบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook” วตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล 
พฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสาร และทศันคติกับการตัดสินใจบริจาคเงินเพ่ือ ช่วยเหลือสัตว์บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ Facebook 
 รัตนา เคา้ไฮ (2560)  ท  าการศึกษาเร่ือง “ทศันคติเชิงบวก พฤติกรรมการบริจาคและการรณรงคผ์า่นส่ือท่ีมีผล
ต่อแรงจูงใจในบริจาคให้กบัเด็กดอ้ยโอกาสของพนกังานบริษทัเอกชน” การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ 1) 
อิทธิพลของทศันคติเชิงบวก ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการบริจาคให้กบัเด็กดอ้ยโอกาส  2) ความแตกต่างของพฤติกรรม
การบริจาค ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการบริจาคให้กบัเด็กดอ้ยโอกาส และ 3) ความแตกต่างของการรณรงคผ์า่นส่ือ ท่ีมีผล
ต่อแรงจูงใจในการบริจาคให้กบัเด็กดอ้ยโอกาสของพนกังานบริษทัเอกชน 
  
การด าเนินการวจิัย  

การศึกษาน้ี มีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี  
 การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการรวบรวมและค้นควา้ข้อมูลของมูลนิธิและ
องคก์รท่ีรับบริจาค บทความ ขอ้มูลจาก เวบ็ไซต ์  
 การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สัมภาษณ์หัวหนา้งานและเจา้หนา้ท่ีขององคก์ร จ านวน 3 คน 
เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในขององคก์ร และใชเ้ป็นแนวคิดในการพฒันาแบบสอบถามไปยงัผูบ้ริจาค
เพ่ือ สอบถามไปยงัผูบ้ริจาคทั้งท่ีรายเก่าของมูลนิธิ ก และผูบ้ริจาครายใหม่ของมูลนิธิ ก จ านวน 100 ชุด ท าการเก็บ
แบบสอบถามในวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2562 ถึง วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยท าการฝากเจา้หนา้ท่ีประจ าจุดรับบริจาค
ภายในโรงพยาบาล ก เป็นผูเ้ก็บแบบสอบถามให้ 
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วิธีการวิเคราะห์ ด าเนินงานดงัน้ี 
วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
วิเคราะห์คู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกนัและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไป เป็นการประเมินศกัยภาพของ

มูลนิธิ ก โดยใช ้Five Forces Model 
วิเคราะห์หาสาเหตุและผล เพ่ือจัดท าแนวทางการเพ่ิมยอดบริจาคให้กับมูลนิธิ ก โดยใช้โครงสร้างของ

แผนผงัสาเหตุและผลหรือแผนผงักา้งปลา  
น าเสนอทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา ระบุขอ้ดี ขอ้เสีย และประมาณการงบประมาณ 
ปัจจยัท่ีช่วยให้ตดัสินใจในการบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิ ก  ผลการวิเคราะห์โดยใชก้รอบแนวคิด 7Ps สรุปได้

ดงัน้ี 
ตารางท่ี 1.1  ปัจจยัท่ีช่วยให้ตดัสินใจในการบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิ ก 

ล าดับ รายการ 

ผู้บริจาครายเก่า ผู้บริจาครายใหม่ 

ค่าเฉลี่ย  S.D 
ระดับ 

ค่าเฉลี่ย S.D 
ระดับ 

ความส าคัญ ความส าคัญ 

ผลิตภัณฑ์/บริการ  
1 คุณภาพขององคก์รมีความน่าเช่ือถอื     4.54  0.54 มากที่สุด 3.68 0.82 มาก 
2 วตัถุประสงคใ์นการรับบริจาคมีให้เลือกหลากหลาย     4.04  0.67 มาก 3.48 0.58 มาก 
3 มีโครงการใหม่ๆมาให้เลือกบริจาคอย่างสม ่าเสมอ     3.94  0.68 มาก 3.28 0.76 ปานกลาง 
4 การบริการและการดูแลของเจา้หน้าที่ที่มีต่อผูบ้ริจาค     4.24  0.62 มากที่สุด 3.58 0.61 มาก 

รวม      4.19  0.63   3.51 0.69   

ราคา/คุณค่าความเหมาะสมกับคุณค่าที่ผู้บริจาคจะได้รับ 

1 
จ านวนเงินที่บริจาคเหมาะสมกบัสิทธิประโยชน์ที่ผู ้
บริจาคไดรั้บ 

    4.00  0.57 มาก 3.32 0.82 ปานกลาง 

2 
มูลนิธิรามาธิบดีฯมีประเภทสิทธิประโยชน์
หลากหลายให้เลือกบริจาค 

    3.98  0.65 มาก 3.40 0.73 ปานกลาง 

3 มีการเชิญชวนให้ผูบ้ริจาคมาบริจาค     3.90  0.61 มาก 3.44 0.76 มาก 
4 สามารถต่อรองการบริจาคเงินได ้     3.40  0.93 มาก 3.16 0.71 ปานกลาง 
5 สิทธิประโยชน์ต่างๆมีการปรับปรุงอยู่เสมอ     3.64  0.88 มาก 3.28 0.76 ปานกลาง 

รวม      3.78  0.73   3.32 0.76   
สถานที่บริการ 

1 การจดัสถานที่ สะอาดสวยงาม     4.06  0.77 มาก 3.38 0.67 ปานกลาง 
2 ความสะดวกในการเดินทางมาบริจาค     4.02  0.77 มาก 3.16 0.62 ปานกลาง 
3 ช่ือมูลนิธิติดตั้งมองเห็นชดัเจน     4.10  0.68 มาก 3.54 0.89 มาก 
4 การอ านวยความสะดวกดา้นการจราจร     3.78  0.74 มาก 3.04 0.6 ปานกลาง 
5 สถานที่จอดรถมีความสะดวกปลอดภยั     3.62  0.97 มาก 2.96 0.7 ปานกลาง 

รวม      3.92  0.78   3.22 0.69  
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ตารางท่ี 1.1  ปัจจยัท่ีช่วยให้ตดัสินใจในการบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิ ก (ต่อ) 

ล าดับ รายการ 

ผู้บริจาครายเก่า ผู้บริจาครายใหม่ 

ค่าเฉลี่ย  S.D 
ระดับ 

ค่าเฉลี่ย S.D 
ระดับ 

ความส าคัญ ความส าคัญ 

การส่งเสริมและแนะน าบริการ 
1 การโฆษณาประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง     3.92  0.85 มาก 3.28 0.81 ปานกลาง 
2 ของที่ระลึกในโอกาสพิเศษหรือเทศกาล     3.72  1.03 มาก 3.04 0.73 ปานกลาง 
3 การท าบตัรส่วนลดให้กบัผูบ้ริจาคประจ า     3.78  0.93 มาก 3.4 0.83 ปานกลาง 

รวม     3.81  0.94   3.24 0.79  
ปัจจัยด้านบุคลากร/ผู้ให้บริการ 

1 เจา้หน้าที่มีการให้บริการอย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว     4.48  0.544 มากที่สุด 3.72 0.73 มาก 

2 
เจา้หน้าที่เอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นและเตม็
ใจให้บริการ 

    4.44  0.58 มากที่สุด 3.68 0.71 มาก 

3 เจา้หน้าที่ให้บริการดว้ยความสุภาพเป็นมิตร     4.42  0.61 มากที่สุด 3.82 0.63 มาก 

4 
เจา้หน้าที่สามารถแนะน าและตอบค าถามผูบ้ริจาค
ชดัเจน 

    4.40  0.57 มากที่สุด 3.96 0.64 มาก 

5 เจา้หน้าที่ให้บริการดว้ยความซ่ือสัตย ์     4.64  0.56 มากที่สุด 4.14 0.78 มาก 
รวม     4.48  0.57   3.86 0.70  

สภาพแวดล้อมของการบริการ 
1 สถานที่สะอาด ปลอดภยั     4.02  0.68 มาก 3.54 0.68 มาก 
2 สถานที่หรือท าเลที่ตั้งของมูลนิธิเหมาะสม     3.98  0.65 มาก 3.36 0.53 ปานกลาง 
3 มูลนิธิตกแต่งสวยงาม     4.00  0.78 มาก 3.26 0.53 ปานกลาง 
4 ช่วงเวลาเปิด-ปิดของมูลนิธิ มีความเหมาะสม     4.30  0.58 มาก 3.74 0.66 มาก 

5 
ภายในมูลนิธิมีการระบายอากาศอย่างพอเพยีงไม่
ร้อนอบอา้วหรืออบัทึบ 

    3.96  0.73 มาก 3.36 0.66 ปานกลาง 

รวม     4.05  0.69   3.45 0.61  
กระบวนการบริการ 

1 มูลนิธิ บริการรวดเร็วสะดวกไม่ตอ้งรอนาน     4.38  0.57 มากที่สุด 3.78 0.84 มาก 
2 มูลนิธิมีเจา้หน้าที่เพียงพอในการให้บริการ     4.32  0.65 มากที่สุด 3.80 0.76 มาก 
3 มูลนิธิมีความรวดเร็วในการรับเงินและถูกตอ้ง     4.38  0.6 มากที่สุด 3.90 0.81 มาก 
4 มูลนิธิมีการบริการทีไ่ดม้าตรฐานทกุคร้ัง     4.24  0.66 มากที่สุด 3.70 0.54 มาก 

5 
มูลนิธิมีส่ือโซเซียล เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ สามารถ
ส่ือสารและแสดงความคิดเห็นได ้

    4.02  0.80 มาก 3.32 0.65 ปานกลาง 

รวม     4.27  0.65   3.70 0.72  

 
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริจาครายเก่า ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดใน 3 ดา้น คือ ดา้นคุณภาพขององคก์รมี

ความน่าเช่ือถือ (มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.54 , S.D 0.54) เจา้หนา้ท่ีให้บริการดว้ยความซ่ือสัตย ์ (มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.64, S.D 0.56) 
บริการรวดเร็วสะดวกไม่ตอ้งรอนานและมีความรวดเร็วในการรับเงินและถูกตอ้ง (มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.38, S.D 0.57) ให้
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คะแนนความส าคัญในระดับมาก 4 ด้าน  คือ เร่ืองจ านวนเงินท่ีบริจาคเหมาะสมกบัสิทธิประโยชน์ท่ีผูบ้ริจาค (มี
ค่าเฉล่ียอยู่ ท่ี  4.00, S.D 0.57)  ช่ือมูลนิธิติดตั้ งมองเห็นชัดเจน (มีค่าเฉล่ียอยู่ ท่ี  4.10, S.D 0.68)  การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง (มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.92, S.D 0.85) ช่วงเวลาเปิด -ปิดของมูลนิธิ มีความเหมาะสม (มีค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ 4.30, S.D 0.58)    
 ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริจาครายใหม่ ให้ความส าคญัในระดบัมากใน 6 ดา้น คือ ดา้นคุณภาพขององค์กรมี
ความน่าเช่ือถือ (มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.68, S.D 0.82) มีการเชิญชวนให้ผูบ้ริจาคมาบริจาค (มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.44, S.D 0.76) 
ช่ือมูลนิธิติดตั้งมองเห็นชดัเจน (มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.54, S.D 0.89) เจา้หน้าท่ีให้บริการดว้ยความซ่ือสัตย ์(มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
4.14, S.D 0.78) ช่วงเวลาเปิด-ปิดของมูลนิธิ มีความเหมาะสม (มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.74, S.D 0.66) มีความรวดเร็วในการรับ
เงินและถูกตอ้ง (มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.90, S.D 0.81) มีเพียงดา้นการท าบตัรส่วนลดให้กบัผูบ้ริจาคประจ า ให้ความส าคญัใน
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.40, S.D 0.83)  
 วิเคราะห์สภาพการแข่งขันด้วย Five Forces Model ผูว้ิจัยได้น าข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิมาวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มในอุตสาหกรรมโดยใช ้Five Forces Model คู่แข่งเพ่ิมข้ึน มีจ  านวน 7 ราย คือ มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์, 
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี, มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย, มูลนิธิมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้, มูลนิธิ
โรงพยาบาลเด็ก,  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาดไทย, ศิริราชมูลนิธิ จึงท าให้มีทางเลือกในการบริจาคมาก 
 

  การแข่งขนัในอุตสาหกรรม   
  (ปานกลาง)   
  

 

  
อ านาจต่อรองของผูบ้ริจาค 

 

การแข่งขนัในปัจจุบนั 

 

อ านาจต่อรองของผูส้นับสนุน 

(สูง) 
แรงจากการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม 

(ต  ่า) (สูง) 

                           

  
 

ภยัคุกคามจากหน่วยงานทดแทน   
  (สูง)   

 
แผนภูมิท่ี 1.1 แสดงการวิเคราะห์สภาพการแข่งขนั Five Forces Model 

 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ ดา้นคู่แข่ง การแข่งขนัในอุตสาหกรรม (ปานกลาง) ภาวะและการแข่งขนัใน

ปัจจุบนัการแข่งขันอาจไม่ไดมี้ความรุนแรงเท่ากบัธุรกิจอ่ืนๆ ซ่ึงมีคู่แข่งท่ีมีส่วนครองตลาดอยู่ประมาณ 3-4 ราย 
เท่านั้น 

อ านาจต่อรองของผูบ้ริจาค (สูง) พฤติกรรมการบริจาคเงินของคนไทยเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยวิถี
ชีวิตจะเน้นความสะดวกรวดเร็วทนัสมยัเพ่ิมมากข้ึน ผูมี้จิตศรัทธาสมยัใหม่มีพฤติกรรมการบริจาคเงินในลกัษณะท่ี
ตอ้งการการบริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือมูลนิธิของโรงพยาบาลท่ีทนัสมยัมีคุณภาพ และมีอ านาจในการต่อรองสูง ไดแ้ก่ 
เร่ืองสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ลดหยอ่นภาษี บตัรส่วนลดในการรักษาพยาบาล  



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1810 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

  อ านาจต่อรองของผูส้นบัสนุน (สูง) มูลนิธิ ก เป็นองค์กรสาธารณกุศลท่ีไดรั้บการสนับสนุนและช่วยเหลือ
จากคณะผูบ้ริหารและองคก์รต่างๆ เพ่ือสนบัสนุนให้เกิดการพฒันา ทางดา้นการแพทย ์และช่วยเหลือ ผูข้าดแคลนทุน
ทรัพยใ์ห้ไดรั้บโอกาสในการรักษา  
                   ภัยคุกคามจากหน่วยงานทดแทน (สูง) ภัยคุกคามขององค์กรทดแทนท่ีมีวตัถุประสงค์ในการของรับ
บริจาคเงินสู่องคก์รคลา้ยคลึงกบัมูลนิธิ ก มีจ  านวนมาก อาทิ วดั สโมสร การบริจาคแก่บุคคลภายนอกครัวเรื อน เช่น 
การให้ทาน เป็นตน้ จึงส่งผลกระทบต่อยอดรายไดจ้ากการบริจาคขององคก์รสาธารณกุศลแบบดั้งเดิม และมูลนิธิ ก ท่ี
มีรายไดล้ดลง  
                   ภยัคุกคามจากผูเ้ขา้มาใหม่ (ต ่า) เน่ืองจากเป็นองค์กรสาธารณกุศลอยู่ในพระราชูปถมัภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แรงจากการคุกคามของคู่แข่งรายใหม่จะเร่ิมธุรกิจได้ยาก หากรัฐบาลหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเร่ิมพิจารณากฎหมายและมาตรการเพ่ือควบคุมการก่อตั้งองคก์รสาธารณกุศล ซ่ึงอาจจะท าให้การ
เขา้มาในอุตสาหกรรมน้ียากข้ึน 
  ผลการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของยอดบริจาคท่ีลดลงและแนวทางการเพ่ิมยอดบริจาคเพ่ือให้ถึงยอด
งบประมาณเป้าหมายของมูลนิธิ ก ดว้ยการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาจากแผนผงัสาเหตุและผลดงัรูปท่ี 1.2   
 

 
 

ภาพท่ี 1.2 แสดงการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาจากแผนผงัสาเหตุและผล 
 

จากการสัมภาษณ์และเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์สาเหตุของปัญหายอดบริจาคท่ีลดลง มี 4 ดา้น 
คือ ดา้นการตลาดเร่ืองคู่แข่งท่ีเพ่ิมข้ึน ดา้นบริการออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์ท  ารายการยากและหลายขั้นตอนและบริจาค
ผา่นแอพพลิเคชัน่ของธนาคารต่างๆ อาจมีปัญหาในการส่งหลกัฐานเพ่ือมาขอรับใบเสร็จรับเงินไปลดหยอ่นภาษี  

ดา้นบุคลากรขาดทกัษะความรู้ความเขา้ใจในงาน ดา้นสถานท่ีพ้ืนท่ีจอดรถของมูลนิธิ ก ไม่เพียงพอต่อผู ้
บริจาคท่ีมาบริจาคเงิน เน่ืองจากใชพ้ื้นท่ีจอดรถร่วมกบัผูป่้วยและเจา้หนา้ท่ีภายในโรงพยาบาล                
 ผลจากการสัมภาษณ์ การเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม จ านวน 100 ชุด การวิเคราะห์ดว้ยแผนภูมิสาเหตุและ
ผล และการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก สามารถน ามาวิเคราะห์เพ่ือประเมินศกัยภาพของมูลนิธิ ก ไดด้งัน้ี  
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Strength – จุดแข็ง  
 ดา้นช่ือเสียงขององคก์ร  เป็นองคก์รสาธารณกุศลท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงในประเทศไทยประสบความส าเร็จใน
การท าประโยชน์ต่อสังคมภาพลกัษณ์ขององคก์รมีความน่าเช่ือถือ ท าให้มีผูมี้จิตศรัทธาจงรักภกัดีจ านวนมากได้มีส่วน
ร่วมในการบริจาคเงินเพ่ือช่วยในกิจการของโรงพยาบาลอยา่งสม ่าเสมอ 

ดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ  เป็นองคก์รสาธารณกุศลท่ีให้พนัธมิตรหลากหลายองคก์รมีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนในหลายดา้น ดว้ยการสนับสนุนเงินบริจาค สนับสนุนพ้ืนท่ีออกบูทรับบริจาคและจ าหน่ายของท่ี
ระลึกพ้ืนท่ีส่ือประชาสัมพนัธ์ 
 ดา้นการบริการ ช่องทางในการให้บริการรับบริจาคดา้นอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึนท าให้สะดวกในการบริจาค
เงินให้กบัมูลนิธิ ก ง่ายและสะดวก 

ดา้นสถานท่ีบริการ  ช่ือของมูลนิธิ ก ติดตั้งมองเห็นชดัเจนอยู่ริมถนน ท าให้ผูส้ัญจรทั้งทางรถยนต์ส่วน
บุคคล รถสาธารณะและเดินเทา้ มองเห็นไดต้ลอดเวลา 

Weakness – จุดอ่อน 
 ดา้นการให้บริการ การให้บริการบริจาคเงินทางออนไลน์ยาก หลายขั้นตอน จ านวนคลิกเยอะไป 

ดา้นสถานท่ี ท่ีตั้งของมูลนิธิ ก  มีพ้ืนท่ีจอดรถจ ากดั (จ  านวน 5 คนั) ไม่สะดวกต่อการให้บริการส าหรับผู ้
บริจาคท่ีมีรถยนตส่์วนบุคคล มีการร้องเรียนจากผูบ้ริจาคบ่อยคร้ัง 

ด้านบุคลากร พนักงานในฝ่ายบริจาคยงัขาดความรู้ความเขา้ใจอย่างละเอียดในการให้ขอ้มูลต่างๆ กับผู ้
บริจาครวมถึงการติดต่อประสานงานภายในองคก์รชา้และไม่ต่อเน่ือง 

ดา้นการบริการ พนกังานฝ่ายดา้นบริจาคยงัขาดการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบในดา้นเอกสารและขั้นตอนใน
การรับขอ้มูลผูบ้ริจาคเพ่ือน ามาออกใบเสร็จรับเงินให้รวดเร็ว 
 
อภปิรายผลการวจิัย  
 พฤติกรรมของผูบ้ริจาคเงินท่ีมีต่อมูลนิธิ ก 
 ผูบ้ริจาครายเก่า ส่วนใหญ่มาบริจาคเงินเพ่ือซ้ือเคร่ืองมือแพทย/์อุปกรณ์แพทย ์โดยเลือกมาบริจาคเงินให้แก่
มูลนิธิ ก เพราะรู้สึกประทบัใจในการให้บริการของเจา้หนา้ท่ี จึงมาบริจาคเงิน 1-2 คร้ังต่อเดือน 
 ผูบ้ริจาครายใหม่ ท่ียงัไม่เคยบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิ ก เพราะว่าการประชาสัมพนัธ์ของมูลนิธิ ก ยงัไม่ดีพอ 
วตัถุประสงคท่ี์เลือกบริจาคเงินเพ่ือซ้ือเคร่ืองมือแพทย/์อุปกรณ์แพทย ์โดยเลือกบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิ ก เพราะรู้สึกว่า
เป็นองคก์รท่ีประสบความส าเร็จในการท าประโยชน์ต่อสังคม 

ผลการศึกษาน้ี สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ รัตนา  เคา้ไฮ (2560)  เร่ือง “ทศันคติเชิงบวก พฤติกรรมการบริจาค
และการรณรงค์ผ่านส่ือท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในบริจาคให้กบัเด็กดอ้ยโอกาสของพนักงานบริษทัเอกชน”  ผลการวิจยั 
พบว่า ความแตกต่างของพฤติกรรมการบริจาค มีผลต่อแรงจูงใจในการบริจาคให้กบัเด็กดอ้ยโอกาสแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
ความส าคญัในการบริจาคประเภทของเด็กดอ้ยโอกาสท่ีตอ้งการบริจาค และความสนใจในการเลือกให้ทุนการศึกษา
แก่เด็กท่ีดอ้ยโอกาส 

ผลจากการศึกษาสาเหตุของปัญหา ผูว้ิจยัมีการวิเคราะห์แนวทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา 3 แนวทาง ขอ้ดี 
ขอ้เสีย ดงัน้ี  
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แนวทางเลือกที ่1 การร่วมมือระหว่างองค์กรแบบ “พันธมติร”  จากผลการศึกษาในลกัษณะ “พนัธมิตรเพ่ือ
เพ่ิมช่องทางในการรับบริจาค ให้เขา้ถึงผูมี้จิตศรัทธากลุ่มต่าง ๆ ไดร่้วมบริจาคเงิน ขอ้ดี  เพ่ือขยายช่องทางในการ
บริจาค ขยายฐานผูบ้ริจาคกลุ่มใหม่ ลดตน้ทุนการด าเนินงานและเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัองคก์ร ขอ้เสีย ไม่สามารถท าความ
ร่วมมือไดทุ้กองคก์ร รูปแบบการส่ือสารอาจไม่ครอบคลุมหรือตรงเป้าหมาย 

แนวทางเลือกที่ 2 การจัดระบบการให้บริการทางออนไลน์ใหม่ แนวทางเลือกน้ีพิจารณาจากการจุดแข็ง
ภายใน ดา้นช่ือเสียงขององคก์ร ใชโ้อกาสจากเทคโนโลยีการส่ือสาร พฒันาระบบการบริการสู่กลุ่มสังคมออนไลน์ 
เป็นการเพ่ิมช่องทางการระดมทุนใหม่  อ  านวยความสะดวกให้กบัผูส้นใจท าบุญ ช่วยยกระดบัให้ยอดบริจาคเพ่ิมข้ึน 
ขอ้ดี เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเขา้ถึงผูบ้ริจาคให้ทนัสมยั  เพ่ิมรายไดใ้ห้กบัองค์กร ยกระดบัภาพลกัษณ์ และความสามารถ
องคก์รให้ส่ือสารกบักลุ่มผูบ้ริจาค ขอ้เสีย ใชง้บประมาณและระยะเวลาในการพฒันาระบบเกิดการลอกเลียนแบบได้
ง่าย 
 แนวทางเลือกที ่3 การพัฒนาบุคลากร แนวทางน้ี พิจารณาจากจุดแข็งหรือจุดอ่อนดา้นบุคลากร แนวทางการ
พฒันาดา้นการบริการหรือส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ควรพฒันาบุคลากรท่ีให้บริการ โดยการอบรมให้
พนักงานมีความรู้ความเข้าใจอย่างละเอียด ขอ้ดี  เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร บุคลากรมีการพฒันาองค์
ความรู้ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึนสร้างความไดเ้ปรียบในดา้นการบริการ ขอ้เสีย บุคลากรอาจเกิด
ความเบ่ือหน่าย มีตน้ทุนในการส่งเสริมและพฒันาบุคลากร   
 จากทางเลือกทั้ง 3 ทาง ผูว้ิจยัไดน้ าไปปรึกษากบัผูร่้วมวิจยัเพ่ือประเมินความเหมาะสมและเป็นไปไดท่ี้สุด 
พบว่า แนวทางเลือกที ่2 การจัดระบบการให้บริการบริจาคเงินทางออนไลน์ เหมาะสมท่ีสุด เพราะจากผลจากศึกษาใน
ลกัษณะการบริจาคเงินผ่านช่องทางเว็บไซตข์องมูลนิธิ ก มียอดบริจาคเงินเพ่ิมข้ึนทุกปี ประกอบกบัสภาพแวดลอ้ม
ดา้นเทคโนโลยีท่ีอ  านวยความสะดวกการโอนเงินออนไลน์ พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีคุน้เคยกบัการโอนเงินผ่านระบบ
ออนไลน์ประเภทต่าง ๆ ดังนั้ น แนวทางน้ี คาดว่า จะน ามาซ่ึงการสร้างความสะดวก และความพึงพอใจให้กับ
ผูใ้ชบ้ริการ และคาดว่าจะท าให้ยอดรายไดข้องมูลนิธิ ก เพ่ิมข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 จากนั้นผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เจา้หนา้ฝ่ายส่ือสารองคก์รอาวุโส พบความเป็นไปไดสู้ง คือ  จะมีการเนน้เร่ืองการ
ให้บริการเป็นหลัก และอยากให้จัดระบบการให้บริการช่องทางการระดมทุนทางออนไลน์ใหม่ เพ่ือความ
สะดวกสบายของผูใ้ชบ้ริการวิธีการแกไ้ขปัญหาดา้นบริการ โดยการปรับปรุงเวบ็ไซต์ในการบริจาคใหม่ การบริจาค
และผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์กลุ่มผูท่ี้เคยบริจาคผา่นเวบ็ไซด ์พบว่า ต่างแสดงความคิดเห็นว่า เวบ็ไซตเ์ขา้ไปบริจาคยาก ชา้ มี
หลายขั้นตอนใหญ่และมีขั้นตอนย่อย โดยได้น าแนวคิด PDCA ไปปรับปรุงระบบการให้บริการบริจาคเงินทาง
ออนไลน์ใหม่ 7 ขั้นตอน ดงัแผนภูมิท่ี 1.2 น้ี  
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แผนภูมิท่ี 1.2  แสดงการให้บริการรับบริจาคเงินทางออนไลน์ใหม่ 
ท่ีมา : น าเสนอโดยผูว้ิจยั เม.ย. 2562. 

    
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของยอดรับบริจาคท่ีลดลงและน าเสนอแนวทางการเพ่ิมยอดรับบริจาคให้
เป็นไปตามเป้าหมายรายปีของมูลนิธิ ก ผลจากการสัมภาษณ์ การเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม จ านวน 100 ชุด การ
วิเคราะห์ดว้ยแผนภูมิสาเหตุและผล และการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก พบว่า ดา้นพฤติกรรมในการบริจาคเงิน
และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิ ก ลว้นเป็นปัจจยัภายนอก คือ ดา้นคุณภาพขององค์กรมี
ความน่าเช่ือถือ การให้บริการของเจา้หนา้ท่ี ให้บริการสะดวก ความรวดเร็ว ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริจาคให้แก่
มูลนิธิ ก โดยรวมอยู่ในระดบัท่ีมาก การวิเคราะห์สาเหตุปัญหายอดบริจาคท่ีลดลง เกิดจากสาเหตุหลกั 4 สาเหตุ คือ 
ดา้นการตลาด ดา้นบริการออนไลน์ ดา้นบุคลากร และดา้นสถานท่ี  งานวิจยัช้ินน้ีมีขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหา 
ซ่ึงเกณฑใ์นการเลือกแนวทางนั้นมาจากการวิจยัเชิงคุณภาพ จึงขอ้เสนอแนวทางเลือกดงัน้ี แนวทางเลือกท่ี 1  คือ แผน
ระยะสั้ น การร่วมมือระหว่างองคก์รแบบ “พนัธมิตร” เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการรับบริจาค ให้เขา้ถึงผูมี้จิตศรัทธากลุ่ม
ต่าง ๆ ไดร่้วมบริจาคเงิน แนวทางเลือกท่ี 2 แผนระยะยาว คือ การจดัระบบการให้บริการบริจาคเงินทางออนไลน์ใหม่ 
ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์กลุ่มผูท่ี้เคยบริจาคผ่านเว็บไซด์ ต่างแสดงความคิดเห็นว่า เว็บไซต์เขา้ไปบริจาคยาก ชา้ มีหลาย
ขั้นตอนใหญ่และมีขั้นตอนยอ่ย จึงเป็นปัญหาท่ีมีความส าคญัและควรไดรั้บการแกไ้ขก่อน เพ่ือสร้างความสะดวกและ
ความพึงพอใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการ และคาดว่าจะท าให้ยอดรายไดข้องมูลนิ ธิ ก เพ่ิมข้ึนไดเ้ป็นอย่างดี โดยมีดชันีช้ีวดั
ความส าเร็จในการวดัผลท่ีชดัเจน แนวทางเลือกท่ี 3 คือ การพฒันาบุคลากร แนวทางการพฒันาดา้นการบริการหรือส่ิง
อ านวยความสะดวกในการให้บริการ ควรพฒันาบุคลากรท่ีให้บริการ เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองคก์ร 
 
 
 
 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1814 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน ในการพฒันาด้านการบริการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจและได้รับการ
สนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี  
 1. ควรมีการจดัอบรมเร่ืองการบริการท่ีเป็นหลกัสูตรท่ีเขา้ใจง่าย สามารถนาไปใชไ้ดจ้ริง โดยตอ้งมีการจดั
อย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการวดัผล มีตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน เพ่ือให้องค์กรสามารถนามาใชใ้นการประเมินได ้ในอนาคตการ
บริการจะไม่ไดเ้ป็นแค่งาน แต่กลายเป็นนิสัยของพนกังาน  
 2. การอ านวยความสะดวกให้กบัผูบ้ริจาค เร่ืองพ้ืนท่ีจอดรถ โดยการประสานงานจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง
อบรมและให้ความรู้กบัพนกังานไดท้าความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์และเป้าหมายขององคก์รให้พนกังานทราบเพ่ือท่ีจะ
เป็นแรงกระตุน้ให้พนกังานมีความตั้งใจในการทางานมากยิง่ข้ึน  
 3. ควรพฒันาระบบการให้บริการทางออนไลน์ 2 ภาษา คือ ไทย องักฤษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสส าหรับผูบ้ริจาคจาก
ต่างประเทศ  
 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาติดตามผลการอบรมในระยะยาว ไดแ้ก่ คุณภาพบริการ ความพึงพอใจของผูบ้ริจาค 
 2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของระบบการให้บริการทางออนไลน์ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษัทหลักทรัพย์ 
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

FACTORS AFFECTING THE PROFITABILITY OF SECURITIES COMPANY 
LISTED ON THE SECURITIES EXCHANGE OF THAILAND 

อาทิตยา ศิลปี1 และ ประสิทธ์ิ มะหะหมัด2 

1หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
2อาจารยป์ระจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทัหลกัทรัพยท่ี์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยการศึกษาใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายไตรมาส ยอ้นหลงั 10 ปี ซ่ึงบริษทัท่ีมี
ขอ้มูลยอ้นหลงัตรงตามเกณฑก์ารวิจยัมีจ  านวน 8 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทัหลกัทรัพย ์ เออีซี จ  ากดั (มหาชน), บริษทั เอเชีย 
พลสั กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน), บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน), บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย 
ไซรัส จ ากดั (มหาชน), บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน), บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน), บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน)และบริษทัหลกัทรัพย ์
ซีมิโก ้จ  ากดั (มหาชน) โดยสร้างสมการถดถอย (Multiple Regression) วิเคราะห์ดว้ยวิธี Random Effect 
 การศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษัทหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้ง 8 บริษทั ท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ อตัราส่วนรายไดด้อกเบ้ียเงินให้
กูย้ืมเพ่ือซ้ือหลกัทรัพยต่์อรายไดร้วม ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และอตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อ
รายไดร้วมอตัราส่วนหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญต่อรายไดร้วม มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 99 
ค าส าคญั : ความสามารถในการท าก าไร, บริษทัหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ABSTRACT 
This research aims to study factors affecting profitability of securities companies listed on the Stock 

Exchange of Thailand. The study uses the secondary data for the past 10 years, which the company that has historical 
data according to the research criteria has 8 companies AEC Securities Public Company Limited, Asia Plus Group 
Holdings Public Company Limited, Capital Nomura Securities Public Company, Finansia Syrus Securities Public 
Company Limited, KGI Securities (Thailand) Public Company Limited, Maybank Kim Eng Securities (Thailand) 
Public Company Limited, UOB Kay Hian Public Company Limited and KT ZMICO Securities Company Limited 
created by multiple regression Analyze with Random Effect. 
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AEC Securities Public Company Limited, Asia Plus Group Holdings Public Company Limited, Capital 
Nomura Securities Public Company, Finansia Syrus Securities Public Company Limited, KGI Securities (Thailand) 
Public Company Limited, Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited, UOB Kay Hian Public 
Company Limited and KT ZMICO Securities Company Limited 

The study found that factors affecting the profitability of securities companies registered in The Stock 
Exchange of Thailand, all 8 companies with the same direction of interest income ratio Loans for securities purchases 
per total income At the 95% confidence level and the ratio of operating expenses to total revenue, bad debt and 
doubtful accounts to total revenue There is a relationship in the opposite direction at the confidence level of 99 
percent. 
Keywords : Profitability, Securities companies listed on the stock exchange of thailand 
 
1. บทน า 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจดัเป็นองค์กรนิติบุคคลท่ีก ากบัดูแลตนเอง เ ป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหาผล
ก าไรและไม่ใชง้บประมาณจากทางราชการ โดยมีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นผูก้  ากบัดูแล
ก าหนดนโยบายและควบคุมการด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพย ์ให้ความคุม้ครองดูแลผลประโยชน์ต่อทุกฝ่ายท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งในตลาด จดัการควบคุมซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ห้มีความเป็นระเบียบ มีสภาพคล่องและมีความยุติธรรม 
เป็นองคก์รท่ีมีบทบาทส าคญัในการลงทุน จดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นศูนยร์วมในการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ห่ง
เดียวในประเทศไทย เพ่ือส่งเสริมการออมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของธุรกิจและ
อุตสาหกรรมในประเทศ เป็นแหล่งระดมเงินทุนขนาดใหญ่ท่ีให้นกัลงทุนสามารถเลือกลงทุนกบับริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประเทศไทยอยู่ในช่วงก าลงัพฒันา จึงจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุนจ านวนมาก การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยจึ์งมี
ความส าคญั ถือไดว้่ามีบทบาทในการสนบัสนุนพฒันาตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ แต่เน่ืองจาก
การลงทุนมีความเส่ียง ดงันั้นการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยน์ักลงทุนจึงควรศึกษาขอ้มูลและวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ          
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนอยา่งละเอียด ช่วยให้นกัลงทุนสามารถบริหารจดัการความเส่ียงจากการลงทุนให้อยูใ่นระดบั
ท่ีตนเองสามารถรับได ้และพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนให้อยูใ่นระดบัท่ีพึงพอใจ 

ดว้ยเศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อปัญหาสภาพคล่องและความสามารถใน
การท าก าไรของบริษทัหลายแห่ง ดว้ยเหตุน้ีบริษทัจึงควรมีมาตรการวางแผนรับมือและปรับเปล่ียนกลยุทธ์เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ซ่ึงการด าเนินกิจการหรือบริหารงานเพ่ือให้ไดรั้บผลก าไรตามเป้าหมายของ
องค์กร ข้ึนอยู่กบัปัจจยัท่ีสนับสนุนหรือส่งผลกระทบต่อผลก าไร ทั้งปัจจยัภายในท่ีบริษัทสามารถควบคุมได้และ
ปัจจยัภายนอกท่ีบริษทัไม่สามารถควบคุมได ้ ซ่ึงแต่ละปัจจยัมีบทบาทท่ีแตกต่างกนั จึงตอ้งท าการศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ี
มีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการท าก าไรของบริษทั เพ่ือให้ทราบถึงผลตอบแทนหรือก าไรจากการด าเนินงาน
ของบริษทัว่ามีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรมากน้อยเพียงใด อีกทั้งเพ่ือเป็น
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนในหุ้นกลุ่มหลกัทรัพย ์เพ่ือสร้างผลตอบแทนตามท่ีนกัลงทุนคาดหวงั 
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2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทัหลักทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการหารายได้ และความสามารถในการด าเนินงานระหว่างบริษัท
หลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้ง 8 บริษทั 

 
3. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 น าผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถท าก าไรของบริษทัหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียน ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ไปประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน และเป็นข้อมูลส าหรับนักลงทุนท่ีสนใจในธุรกิจ
หลกัทรัพยส์ามารถน าขอ้มูลจากการศึกษาไปใชว้ิเคราะห์เพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุน 

 
4. แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

บริษทัหลกัทรัพย ์หมายถึง บริษทัจ ากดัท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระกอบกิจการดา้นการ
เป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์ท าการคา้หลกัทรัพย ์ให้ค  าปรึกษาในการลงทุนกิจการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ และ
กิจการจดัการลงทุน โดยบริษทัไดรั้บอนุญาตด าเนินกิจการเก่ียวกบัหลกัทรัพยร์วมทั้งการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนซ่ึง
เป็นธุรกิจส าคญั โดยอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของส านักงานก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (กลต.) บริษัท
หลกัทรัพยใ์ห้บริการต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. การรับประกนัการขายหุ้นหรือหุ้นกูอ้อกใหม่(underwriting) โดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ะเป็นตวักลางระหว่าง
บริษทัท่ีตอ้งการเงินเพ่ิมทุนจ านวนมากและในเวลาจ ากดั กบัผูท่ี้จะลงทุนซ้ือหุ้นหรือหุ้นกู ้บริษทัหลกัทรัพยจ์ะท า
หน้าท่ีวิเคราะห์ฐานะของบริษัท รวบรวมขอ้มูลท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อการตัดสินใจของผูล้งทุน และเผยแพร่ให้ผู ้
ลงทุนทราบ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ะประกนัการขายหุ้น โดยอาจจะรับประกนัการจ าหน่าย ถา้หากขายหุ้นไดไ้ม่หมดก็จะรับ
ซ้ือไวเ้อง หรืออาจเป็นเพียงตวักลางการขายหุ้นโดยไม่มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการซ้ือหุ้น หรือหุ้นกูน้ั้น ๆ เม่ือขายไม่
หมด บริษทัหลกัทรัพยจ์ะไดรั้บค่าธรรมเนียมคิดเป็นเปอร์เซ็นตข์องราคาหุ้นหรือหุ้นกูท่ี้น าออกจ าหน่าย 
 2. การคา้หลกัทรัพย ์คือการท่ีบริษทัหลกัทรัพยซ้ื์อและขายหุ้นเพ่ือการลงทุนของบริษทัเอง ถือว่าเป็นการ
ลงทุนโดยหวงัผลประโยชน์จากเงินปันผลของหุ้นท่ีไดซ้ื้อไว ้

3. การเป็นคนกลางซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยเป็นตวัแทนท าการแทนลูกคา้ในการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย(์ไม่ได้
ลงทุนเอง) บริษทัหลกัทรัพยจ์ะคิดค่าบริการเท่ากบัร้อยละ 0.5 ของราคาหุ้นท่ีซ้ือและขายแต่ละคร้ัง พร้อมทั้งท  าหน้าท่ี
โอนหุ้นให้กบัผูซ้ื้อและผูข้าย 

4. การจดัการลงทุน การประกอบธุรกิจจดัการกองทุนรวม เดิมมีเพียงบริษทัหลกัทรัพยก์องทุนรวม ท่ีไดรั้บ
อนุญาตท าธุรกิจประเภทน้ี ต่อมาทางการไดอ้นุญาตให้มีการจดัตั้งบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม(บลจ.) เพ่ิมข้ึน
ในปี 2535 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้มีผูล้งทุนประเภทสถาบนัในตลาดหลกัทรัพยม์ากข้ึน เป็นการสร้างเสถียรภาพ
ให้กบัตลาดหลกัทรัพย ์
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5. การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน คือ การให้ค าแนะน าแก่ประชาชนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้มเก่ียวกบั
การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าของหลกัทรัพยห์รือความเหมาะสมในการลงทุนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพยข์องธุรกิจและ
กิจการของธุรกิจโดยไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของค่าธรรมเนียม 

 
ทฤษฎกี าไรสูงสุด 

 ทฤษฎีก าไรสูงสุด ทฤษฎีแห่งการแสวงหาก าไรสูงสุดน้ีมีความเห็นว่าธนาคารพาณิชยเ์ป็นหน่วยเศรษฐกิจท่ี
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสวงหาก าไรสูงสุด (maximize profit) เช่นเดียวกบัธุรกิจอ่ืนๆ ซ่ึงการถือสินทรัพย ์และหน้ีสินท่ี
เหมาะสมเพ่ือให้ได้ก  าไรสูงสุดนั้ นจะอยู่ภายใต้เง่ือนไขต่างๆ เช่น สินทรัพยท่ี์ธนาคารพาณิชยถื์ออยู่ เป็นต้น ซ่ึง
ทรัพยสิ์นเหล่าน้ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
 1. สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดรายได ้(earning assets) ไดแ้ก่ เงินให้กูย้มื และการลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทต่างๆ 
 2. สินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดรายได ้ (non-earning assets) ไดแ้ก่ เงินสดส ารองตามกฎหมาย (required reserve) 
และเงินสดส ารองส่วนเกิน (excess reserve) โดยธนาคารพาณิชยจ์ะพยายามด ารงเงินสดส ารองให้ได้ตามกฎหมาย
ก าหนดไวเ้ท่านั้น ซ่ึงจะมีเงินสดส ารองส่วนเกินอยู่เพียงเล็กน้อย 
 การศึกษาพฤติกรรมในการจดัสรรสินทรัพยข์องธนาคารนั้นมกัจะมีขอ้สมมติท่ีว่าธนาคารพาณิชยจ์ะตอ้งมี
การปรับตวัในการถือครองสินทรัพย ์และหน้ีสินให้มีความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัภาวการณ์ทาง
การเงินท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น อตัราดอกเบ้ีย อุปสงคข์องเงินกู ้และนโยบายการเงินท่ีใชโ้ดยธนาคารกลาง เป็นตน้ 

ในกรณีท่ีธนาคารกลางใช้มาตรการทางการเงินด้วยการซ้ือหลักทรัพยใ์นตลาด อันมีผลท าให้ธนาคาร
พาณิชยมี์เงินสดส ารองทั้งหมดของตนเพ่ิมข้ึนตลอดจนสัดส่วนของสินทรัพยป์ระเภทท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อ
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดรายไดสู้งเกินไปจะมีผลต่อการขยายสินเช่ือของธนาคารพาณิชย ์และมีผลต่อการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียทั้งทางดา้นเงินกู ้ และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารพาณิชยน์ั้ น ยงัข้ึนอยู่กบัตน้ทุนของการให้กู ้ และ
ผลตอบแทนของสินทรัพยน์ั้นๆ ดว้ย ซ่ึงก็ถือเป็นการจดัการสินทรัพยใ์หม่เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงก าไรสูงสุด ส่วนการจดัการ
หน้ีสินก็เป็นไปในท านองเดียวกนั 

 
งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
จิณห์วหา เช้ือเมืองพาน (2552) ศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีก  าหนดความสามารถในการท าก าไรของธนาคาร

พาณิชยไ์ทย โดยแบ่งกลุ่มธนาคารออกเป็น 3 กลุ่ม ตามส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพยร์วมไดท้  าการวิเคราะห์อตัราส่วน
ทางการเงินและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ทางสถิติโดยใชส้มการถดถอยเชิงซอ้น 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีก  าหนดความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบ คือส่วนต่าง
อตัราดอกเบ้ียรับและจ่ายและอตัราส่วนค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายไดร้วม มีความสัมพนัธ์กบัความสามารถใน
การท าก าไรของธนาคารในทิศทางเดียวกนั อตัราส่วนหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเช่ือ มีความสัมพนัธ์กบั
ความสามารถในการท าก าไรของธนาคารในทิศทางตรงกนัขา้มและอตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อรายได้
รวม ไม่สามารถอธิบายความสามารถในการท าก าไรของธนาคารทั้งระบบได ้
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 บุษยา สุโฆสิต (2551) ศึกษาวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์งบการเงินเก่ียวกบัความสามารถในการท าก าไร เน่ืองจาก
นักลงทุนและผูบ้ริหารมกัให้ความสนใจกบัการวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร เพ่ือพิจารณาผลประกอบการ
และความสามารถในการด าเนินงานของบริษทั 

โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินเป็นฐานในการวิเคราะห์ อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญสามารถบอกถึงผล
ประกอบการของบริษัท ได้แก่ อัตราส่วนก าไรขั้นต้น อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น อัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ผลของการประเมินความสามารถในการท าก าไรนั้น
เป็นเคร่ืองช้ีวดัความสามารถในการบริหารจดัการของบริษทัไดว้่าเป็นผลส าเร็จหรือลม้เหลว เพ่ือน ามาปรับปรุงแกไ้ข
วางแผนพฒันาในอนาคต 

อุทุมพร นิลรัตน์ (2551) ศึกษาวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เพ่ือศึกษาว่าปัจจยัใดมีผลกระทบต่อความสามารถในการท าไรของธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) มี
ความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ ส่วนต่างระหว่างอตัราผลตอบแทนดอกเบ้ียเงินกูก้บัค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียเงิน
ฝากของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) ท่ีมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ได้แก่  สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ท่ีไม่ใช่ดอกเบ้ียของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
5. ระเบียบวธิีการศึกษา 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ในการศึกษาวิจยั เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทัหลกัทรัพย ์ดว้ยการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression 
Analysis) โดยใชแ้บบจ าลองสมการ ดงัน้ี 

NPM =  f (DIR , BIR , IIR , OER , DBR ) 
จากความสัมพนัธ์ดงักล่าวสามารถเขียนในรูปของสมการไดด้งัน้ี 

NPM =  β0 + β1DIR + β2BIR + β3IIR + β4OER + β5DBR 
 
โดยก าหนดให้ 
NPM = ก าไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทัหลกัทรัพย ์
DIR = อตัราส่วนรายไดค่้าธรรมเนียมและบริการต่อรายไดร้วม 
BIR = อตัราส่วนรายไดค่้านายหนา้ต่อรายไดร้วม 
IIR = อตัราส่วนรายไดด้อกเบ้ียเงินให้กูย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพยต่์อรายไดร้วม 
OER = อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อรายไดร้วม 
DBR = อตัราส่วนหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญต่อรายไดร้วม 
β0 = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรคงท่ี 
β1 - β5 = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิท่ีใชใ้นการศึกษาจากฐานขอ้มูล SETSMART โดยใชข้อ้มูลจากงบการเงินของบริษทั
หลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนหลกัทรัพย ์จ  านวน 8 บริษทั เป็นขอ้มูลรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2551 ถึง ไตร
มาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงเป็นขอ้มูลยอ้นหลงั 10 ปี 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษัทหลักทรัพย ์ โดยการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่าง ๆ กบัก าไรสุทธิของบริษทัหลกัทรัพยท์ั้ง 8 บริษทั ว่ามีผลต่อความสามารถในการท า
ก าไรของบริษทัหลกัทรัพยอ์ยา่งไร มีล  าดบัขั้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติท่ีใชส้รุปลกัษณะและขอ้มูลเบ้ืองตน้ของตวัแปร ไดแ้ก่ 
ค่าเฉล่ียของข้อมูล (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูล (Standard Deviation) ค่าต ่าสุด (Minimum) และ
ค่าสูงสุด (Maximum) เพ่ือให้เห็นถึงภาพรวมทัว่ไปของขอ้มูลและลกัษณะการแจกแจงค่าสถิติเบ้ืองตน้ เพ่ือใชใ้นการ
อธิบายปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทัหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
 2. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) คือ วิธีท่ีใชว้ดัความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปร 2 ตวั ซ่ึงถา้หากค่าท่ีไดอ้อกมามีค่าเขา้ใกล ้-1 หรือ 1 แสดงถึงความสัมพนัธ์ของทั้ง 2 ตวัแปร ว่ามีความสัมพนัธ์
กนัอยู่ในระดบัสูง แต่ถา้หากค่าสัมประสิทธ์ิท่ีได้มีค่าเขา้ใกล ้0 แสดงถึงระดบัความสัมพนัธ์ของทั้ง 2 ตวัแปรว่ามี
ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัต ่าหรือไม่มีเลย ซ่ึงโดยทัว่ไประดบัของค่าสัมประสิทธ์ิท่ียอมรับได ้อยู่ท่ีไม่เกิน -0.8 หรือ 
0.8  
 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์น้ี เพ่ือทดสอบว่าตัวแปรท่ีน ามาศึกษา มีปัญหาภาวะร่วมหรือ
แปรปรวนซอ้นทบัของตวัแปร ถา้หากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีไดจ้ากการทดสอบมีระดบัความสัมพนัธ์ ระหว่าง     
2 ตวัแปรนั้นมีค่าสูง แสดงถึงว่าตวัแปรทั้ง 2 นั้น มีความสัมพนัธ์กนัเอง อาจท าให้ผลจากสมการถดถอยนั้นมีความ
แม่นย  าท่ีลดนอ้ยลง 
 3. ศึกษาโดยใชแ้บบจ าลอง Panel Model แบ่งการวิเคราะห์แบบจ าลองออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ Pooled 
OLS, Fixed Effects และ Random Effects 
 ส าหรับแบบจ าลองท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการศึกษาน้ี จะได้จากการทดสอบแบบจ าลอง Pooled OLS, 
Fixed Effects และ Random Effects ดว้ยวิธีการทดสอบ Hausman Test และ Breusch Pagan Test 
 

สมมตฐิาน 
 ในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษัทหลักทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งสมมติฐานดงัน้ี 

1. อตัราส่วนรายไดค่้าธรรมเนียมและบริการต่อรายไดร้วม มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก ต่อความสามารถใน
การท าก าไร เน่ืองจากรายไดค่้าธรรมเนียมและบริการมีสัดส่วนท่ีค่อนขา้งนอ้ย 
 2. อตัราส่วนรายไดค่้านายหน้าต่อรายไดร้วม มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก ต่อความสามารถในการท าก าไร 
เน่ืองจากรายไดค่้านายหนา้มีสัดส่วนท่ีสูง 
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 3. อัตราส่วนรายไดด้อกเบ้ียเงินให้กูย้ืมเพ่ือซ้ือหลกัทรัพยต่์อรายได้รวม มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก ต่อ
ความสามารถในการท าก าไร เน่ืองจากรายไดด้อกเบ้ียเงินให้กูย้ืมเพ่ือซ้ือหลกัทรัพยมี์สัดส่วนท่ีสูงใกลเ้คียงกบัรายได้
ค่านายหนา้ 
 4. อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อรายไดร้วม มีความสัมพนัธ์ในเชิงลบ ต่อความสามารถในการท า
ก าไร เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริการจดัการดา้นตน้ทุน 
 5. อตัราส่วนหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญต่อรายไดร้วม มีความสัมพนัธ์ในเชิงลบ ต่อความสามารถในการท า
ก าไร เน่ืองจากหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญถือเป็นตน้ทุนอยา่งหน่ึง 
 
6. สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทั
หลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ท าการศึกษาโดยใชรู้ปแบบ Panel Data ในช่วงระยะเวลา 10 ปียอ้นหลงั 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 - 2560 จ  านวน 8 บริษทั ดว้ยวิธีการประมาณการสมการถดถอย เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปรตามคือ ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ และตัวแปรอิสระจ านวน 5 ตัว ได้แก่ อัตราส่วนรายได้ค่าธรรมเนียม (DIR), 
อัตราส่วนรายได้ค่านายหน้าต่อรายไดร้วม (BIR), อัตราส่วนรายได้ดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย ์(IIR), 
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อรายไดร้วม (OER) และอตัราส่วนหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญต่อรายไดร้วม 
(DBR) 

ศึกษาความหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทัหลกัทรัพย ์โดยใช้
โปรแกรมทางสถิติวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) พบว่าตวัแปรทั้ง 5 ตวั มีความสัมพนัธ์
กนัในระดบัต ่าถึงต ่ามาก ไม่ท าให้เกิดปัญหา Multicollinearity วิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยวิธี Panel Data โดยเลือก
การวิเคราะห์แบบ Random Effects Model เป็นวิธีท่ีเหมาะสมส าหรับการประมาณการสมการถดถอย เพ่ือหา
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทัหลกัทรัพย ์

ผลการวิเคราะห์จากแบบจ าลอง Random Effects สรุปไดด้งัน้ี 
-   เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนรายไดด้อกเบ้ียเงินให้กูย้ืมเพ่ือซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ในขณะท่ีปัจจยั

อ่ืน ๆ คงท่ี จะส่งผลให้ก  าไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทัหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 1487.82 (พนับาท) 
-   เม่ืออตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อรายไดร้วมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ในขณะท่ีปัจจยัอ่ืน ๆ คงท่ี จะ

ส่งผลให้ก  าไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทัหลกัทรัพยล์ดลง 479.241 (พนับาท) 
-   เม่ืออตัราส่วนหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญต่อรายไดร้วมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ในขณะท่ีปัจจยัอ่ืน ๆ คงท่ี จะ

ส่งผลให้ก  าไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทัหลกัทรัพยล์ดลง 1186.43 (พนับาท) 
 

อภปิรายผล 
จากการศึกษาพบว่าตัวแปรอิสระท่ีน ามาศึกษามีความสัมพันธ์ต่อก าไร (ขาดทุน) สุทธิ   ของบริษัท

หลักทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอัตราส่วนรายได้ดอกเบ้ียเงินให้กู ้ยืมเพ่ือซ้ือ
หลกัทรัพยต่์อรายไดร้วม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัก าไร (ขาดทุน) สุทธิ อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อ
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รายไดร้วม มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัก าไร (ขาดทุน) สุทธิ และอตัราส่วนหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ
ต่อรายไดร้วม มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าก  าไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทัหลกัทรัพยจ์ะมียอดเพ่ิมข้ึน เม่ือสัดส่วนรายได้
ดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมเพ่ือซ้ือหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน และถา้หากค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน และหน้ีสูญ
และหน้ีสงสัยจะสูญมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้ก  าไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทัหลกัทรัพยล์ดลง 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
 จากผลการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษัทหลักทรัพย์ท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อรายไดร้วม และอตัราส่วนหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญต่อรายได้
รวม มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกับก าไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทัหลกัทรัพย ์ดงันั้นบริษทัควรลดหรือ
ควบคุมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน และเขม้งวดในการพิจารณาลูกหน้ีให้มากข้ึนเพ่ือลดอตัราหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะ
สูญ เป็นการเพ่ิมสภาพคล่อง และเพ่ิมก าไรสุทธิให้กบับริษทั 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทัหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี ท  าการศึกษา
โดยใชข้อ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากงบการเงินของบริษทัหลกัทรัพยเ์ท่านั้น ไม่ไดท้  าการศึกษาโดยใชข้อ้มูลเชิงคุณภาพ 
เช่น ความสามารถในการบริหารงานของผูบ้ริหาร ทกัษะความสามารถของพนกังาน หรือความพึงพอใจของลูกคา้ 
เป็นตน้ ปัจจยัเหล่าน้ีมีส่วนส าคญัในการด าเนินอยา่งมีประสิทธิภาพ ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรใชข้อ้มูลเชิงคุณภาพ
ในการศึกษาเพ่ือให้เห็นถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทัหลกัทรัพยใ์นหลาย ๆ ดา้น 
 2. ในการศึกษาคร้ังน้ีท  าการศึกษาโดยใชข้อ้มูลยอ้นหลงั 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 - 2560 ซ่ึงในช่วงเวลาท่ี
ท าการศึกษามีบริษทัหลกัทรัพยบ์างแห่งประสบปัญหาทางธุรกิจ ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเลือกศึกษาบริษทั
หลกัทรัพยท่ี์มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดบัเดียวกนั เพ่ือศึกษาหาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไร
ของบริษทัหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดผ้ลท่ีแม่นย  ามากข้ึน 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานเทคโลยีในการน าระบบ Intelligent Audit System มาประยุกต์ใช้
เพ่ือช่วยลดกระบวนการในการท างานของธนาคาร 

Factors Affecting Technology Acceptance in Applying Intelligent Audit System in banking 
พอเจตน์ สันทราย1 และ พนิตา สุรชัยกลุวัฒนา2 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการยอมรับการใชง้านเทคโนโลยขีองพนกังานธนาคาร โดยการน าระบบ 

Intelligent Audit System มาประยุกต์ใชเ้พ่ือช่วยลดกระบวนการในการท างานของพนักงาน โดยกลุ่มตวัอยา่งในการ
วิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานสายงานตรวจสอบและสายงานบริหารความเส่ียง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้จก
แบบสอบถามให้แก่พนักงานทั้งสองสายงานทั้งหมด จ านวน 140 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ 1) แบบสอบถาม เพ่ือน ามา
วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักการให้รหัส (Coding) เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และสรุปผลโดยใช้
แผนผงักา้งปลา ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชง้าน / การปรับใชเ้ทคโนโลย ีไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
การรับรู้ประโยชน์ต่อการใชง้าน (Perceived Usefulness) และ ปัจจยัดา้นความมีนวตักรรม (Innovativeness) โดยทั้ง 2 
ปัจจัย สามารถร่วมกันท านายการยอมรับการใช้งาน / การปรับใช้เทคโนโลยี ( Intention to Use) ได้ร้อยละ 39.1 
(Adjusted R2 = .391) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 1 การ
รับรู้ประโยชน์ต่อการใช้งาน (Perceived Usefulness) มีอิทธิผลต่อการยอมรับการใช้งาน / การปรับใช้เทคโนโลยี 
ระบบ Intelligent Audit System  และสมมติฐานขอ้ท่ี 4 ปัจจยัความมีนวตักรรม (Innovativeness) มีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อการยอมรับการใชง้าน / การปรับใชเ้ทคโนโลย ีระบบIntelligent Audit System  โดยผูว้ิจยัไดน้ าผลท่ีไดม้าคดักรอง
หากลุ่มพนักงานท่ีใช้งานระบบ Intelligent Audit System ในการสัมภาษณ์ 9 คน เพ่ือหาปัจจัยเพ่ิมเติมจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก พบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปรับใช้ / ปรับใชเ้ทคโนโลยี  เพ่ิมคือ  ปัจจยัดา้นความง่ายต่อการใช้งาน 
(Perceived Ease Of Use)  และปัจจยัดา้นความไม่สบายใจในการใชง้านเทคโนโลย ี(Discomfort) ตามล าดบั 
ค าส าคญั:  การยอมรับการใชง้านเทคโนโลย,ี ความพร้อมใชง้านเทคโนโลย,ี คลงัขอ้มูล 

 

ABSTRACT 
This study aims to investigate technology acceptance in the use of Intelligent Audit System to reduce 

workload of Government Housing Bank’s employees. The samples of this study are 140 GSB’s officers working in 
Audit and Risk Management departments. The instruments used in this study include 1) a questionnaire to elicit the 
data which is analyzed by descriptive and inferential statistics in the forms of Percentage, Mean, Standard Deviation, 
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Multiple Regression Analysis and 2) an in-depth interview to collect the qualitative data which are then analyzed by 
coding approach and a fishbone diagram. 

The results of the study show that factors affecting User Acceptance of technology / Intention to Use are 
Perceived Usefulness and Innovativeness. Both factors jointly predict 39.1% (adjusted R2 = 0.391) of User 
Acceptance and Intention to Use at 0.05 significance level. This supports the first hypothesis: Perceived Usefulness 
influences User Acceptance and Intention to Use Intelligent Audit System, and the fourth hypothesis: Innovativeness 
highly influences User Acceptance and Intention to Use Intelligent Audit System. The author further conducted an 
in-depth interview of  9 employees who have used Intelligent Audit System. The results show Perceived Ease of Use 
and Discomfort to be other factors affecting User Acceptance and Intention to Use. 
Keywords:  Technology Acceptance Model (TAM), Technology Readiness Index (TRI), Data Warehouse, Business 
Intelligent, Power BI 
 
1. บทน า 

ปัจจุบนัวิวฒันาการดา้นเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วและต่อเน่ือง ส่งผลให้ธนาคารปัจจุบนัขอ้มูลท่ีอยู่
ในรูปแบบของดิจิทลัท่ีอยูใ่นรูปแบบของการท ารายการบนฐานขอ้มูล ท่ีเกิดจากการท าธุรกรรมของลูกคา้จากช่องทาง
อิเลค มีปริมาณมหาศาลและเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา ท าให้จ  านวนเอกสารในการท าธุรกรรมของลูกคา้ท่ีเป็นกระดาษนอ้ยลง 
ซ่ึงท าให้ธนาคาร ประสบปัญหาเก่ียวกับการวิเคราะห์ ตรวจสอบขอ้มูลธุรกรรมเหล่านั้ น ท่ีถูกจดัเก็บขอ้มูลลงใน
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร ดังนั้ นเพ่ือให้สามารถน าข้อมูลท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการวิเคราะห์ 
ตรวจสอบขอ้มูลการด าเนินงานเก่ียวกบัภาคธุรกิจในอนาคต เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในธนาคารท่ีตอ้งการ
น าข้อมูลเหล่านั้ นมาวิเคราะห์ เพ่ือใช้ป้องกัน (Protective) ตรวจจับ (Detective) ธุรกรรม และพฤติกรรมท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความเสียงหายดา้นต่างๆ เช่น การทุจริตท่ีก่อให้เกิดความเสียหายในดา้นตวัเงิน ดา้นภาพลกัษณ์และช่ือเสียง
ของทางธนาคาร หรือ การวิเคราะห์เพ่ือป้องกนัความเส่ียงของธุรกรรมท่ีผดิปกติท่ีอาจ เป็นธุรกรรมท่ีไม่ไดเ้กิดการท า
ธุรกรรมของลูกคา้ ซ่ึงเดิมการท างานของในดา้นการตรวจสอบ ใชว้ิธีการสุ่มตรวจขอ้มูลบางส่วน และตรวจสอบ
เอกสารเพียงซ่ึงเป็นการท างานแบบเดิม อาจเป็นเพราะข้อจ ากัดทางเทคโนโลยีและปริมาณของข้อมูลท่ีมาก ไม่
สามารถวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานในการตรวจสอบ เช่น Excel, Access, ACL ได ้อีกทั้งยงัตอ้งใชเ้วลาในการ
จดัเตรียมขอ้มูลในการตรวจสอบเป็นเวลานาน ไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลท่ีเป็นภาพรวม หรือขอ้มูลขนาดใหญ่ได ้
ประกอบกบัหากตอ้งตรวจสอบขอ้มูลดงักล่าวเป็นประจ าจะตอ้งเสียเวลาในการท างานดงักล่าว ซ ้ าๆ ซ่ึงท าให้ไม่ทนั
ต่อการยบัย ั้ง ความสูญเสียท่ีอาจส่งผลกบัทางธนาคาร ไม่ว่าจะเป็น  ดา้นตวัเงิน ดา้นภาพลกัษณ์ ท าให้ปัจจุบนัธนาคาร
ไดน้ าเทคโนโลยี ระบบ Intelligent Audit System มาปรับใชก้บัการท างาน เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับการ
ตรวจสอบและขอ้มูลดา้นต่างๆ ของทางธนาคาร ซ่ึงเบ้ืองตน้ไดน้ าไปใชง้านกบัสายงานตรวจสอบ และสายงานบริหาร
ความเส่ียง ท่ีมีพนกังานรวมกนัทั้งหมด 140 คน เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์กบังานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือป้องกนัความเส่ียง ความ
เสียหาย และตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีท ารายการบนระบบงานต่างๆ ของทางธนาคาร รวมถึงการตรวจสอบ
ความผดิปกติจากขอ้มูล เพ่ือลดความเส่ียงหรือความเสียหาย ท่ีเกิดจากการปฏิบติังานท่ีผดิพลาดของพนกังาน รวมถึง
ป้องกนัความเส่ียงทางดา้นการทุจริตบนระบบงานต่างๆ  ความเส่ียงดา้นการท าธุรกรรมของลูกคา้ท่ีใชง้านระบบงาน
ของทางธนาคาร  
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 จากปัญหาดงักล่าว ท าให้ผูว้ิจยัอยากทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชง้านของเทคโนโลยี ระบบ  
Intelligent Audit System ของพนกังานท่ีใชง้านระบบ น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุของการน าไปการปรับใชร้ะบบในการ
ท างาน และปัญหาท่ีส่งผลให้ผูใ้ชไ้ม่อยากใชง้านระบบ  โดยผูว้ิจยัไดน้ าทฤษฏีโมเดลการยอมรับของผูใ้ชร้ะบบสาระ
สนเทศ เป้าหมายของ (Technology Acceptance Model : TAM) [FRED D. DAVIS, 1989] ซ่ึงอธิบายปัจจัยพ้ืนฐาน
ของการยอมรับคอมพิวเตอร์ซ่ึงสามารถอธิบายนิสัยของผูใ้ชใ้นหลากหลายเทคโนโลย ีในดา้นความง่ายต่อการใชง้าน 
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ต่อการใช้งาน (Perceived Usefulness) และทฤษฏี Technology Readiness Index (TRI) 
[Parasuraman and Colby,2001] ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าหรับประเมินความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี  ทั้งหมด 4 ด้าน
ไดแ้ก่  การมองในแง่ดีเก่ียวกบัเทคโนโลย ี (Optimism) ความมีนวตักรรม (Innovativeness) ความไม่สบายใจในการใช้
งานเทคโนโลยี (Discomfort) และ ความรู้สึกไม่มัน่คงปลอดภยัในการใชง้านเทคโนโลยี (Insecurity) มาเป็นปัจจยัท่ี
ใชใ้นการศึกษาหาสาเหตุ เพ่ือท่ีจะไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวมาเป็นแนวทาง ในการปรับปรุงแกไ้ขปัญหา เพ่ือให้พนักงาน
สามารถปรับใช ้/ ประยกุตใ์ชง้านระบบ Intelligent Audit System ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยี ระบบ Intelligent Audit System ของกลุ่ม

พนกังานท่ีใชง้าน  
2. เพ่ือทราบถึงสาเหตุของปัญหาในการปรับใชง้าน ระบบ Intelligent Audit System ในการท างาน และหา

แนวทางในการแกไ้ขปัญหาเพ่ือก าหนดเป็นนโยบายของหน่วยงาน เพ่ือใชผ้ลกัดนัให้พนกังานมีศกัยภาพ และพฒันา
ตวัเองให้ทนัต่อโลกเทคโนโลยใีนปัจจุบนั 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับต่อการใชง้านเทคโนโลย ีระบบ Intelligent Audit 

System ส าหรับผูใ้ช้งานในสายงานตรวจสอบ และสายงานธรรมาภิบาล เพ่ือลดขั้นตอนและกระบวนการในการ
ท างาน เพ่ือหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชง้านเทคโนโลย ีระบบ Intelligent Audit System และเพ่ือหาแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาและ ก าหนดเป็นโยบาย เพ่ือให้ผูใ้ชง้านพฒันาตวัเอง และทนัต่อเทคโนโลยใีนยคุปัจจุบนั โดยแบ่ง
การศึกษาออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณโดยการออก
แบบสอบถามไปยงัผูใ้ช้งานระบบจ านวน 140 ท่าน เพ่ือหาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการยอมการใช้งานระบบ 
Intelligent Audit System  ซ่ึงจดัท าให้อยูใ่นรูปแบบของแบบสอบถามปลายปิด สามารถแบ่งออกได ้5 ส่วนดงัต่อไปน้ี  

   ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูก้รอกแบบสอบถาม 
         ส่วนท่ี 2 ความถ่ีในการใชง้านระบบ 
  ส่วนท่ี 3 การปรับใชง้านเทคโนโลยตีามทฤษฏี Technology Acceptance Model (TAM) [FRED D. 

DAVIS, 1989] ซ่ึงอธิบายปัจจยัพ้ืนฐานของการยอมรับคอมพิวเตอร์ซ่ึงสามารถอธิบายนิสัยของผูใ้ชใ้นหลากหลาย
เทคโนโลยี ในดา้นความง่ายต่อการใชง้าน ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ต่อการใชง้าน (Perceived Usefulness)  ท่ีส่งผล
ต่อการน าไปใชห้รือการใชง้านเทคโนโลยรีะบบ Intelligent Audit System 
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 ส่วนท่ี 4 การพร้อมใชง้านเทคโนโลยตีามทฤษฏี Technology Readiness Index (TRI) [Parasuraman 
and Colby, 2001] ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าหรับประเมินความพร้อมในการใชเ้ทคโนโลย ีทั้งหมด 4 ดา้นไดแ้ก่  การมองใน
แง่ดีเก่ียวกบัเทคโนโลยี (Optimism) ความมีนวตักรรม (Innovativeness) ความไม่สบายใจในการใชง้านเทคโนโลยี 
(Discomfort) และ ความรู้สึกไม่มัน่คงปลอดภยัในการใชง้านเทคโนโลยี (Insecurity) ท่ีส่งผลต่อความพร้อมใชง้าน
เทคโนโลยรีะบบ Intelligent Audit System 

2. การวิจยัเชิงคุณภาพ เพ่ือหาปัญหาเชิงลึกจากผูใ้ชง้าน จ านวน 9 คน โดยผลท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิงปริมาณมา 
เป็นตวัคดักรองในการคดัเลือกพนักงานท่ีจะสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากค่า Mean ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม
ดงัต่อไปน้ี 

 2.1  กลุ่มพนกังานท่ีใชง้านเป็นประจ า แต่มีทศันคติทางดา้นลบ ไดแ้ก่กลุ่มพนกังานต าแหน่งอาวุโส จ านวน 3 คน 
 2.2  กลุ่มพนกังานท่ีไม่ค่อยใชง้าน แต่มีทศันคติทางดา้นบวก ไดแ้ก่กลุ่มพนกังานต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่าย หรือ 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่าย หรือ หัวหนา้ส่วน หรือผูช่้วยหัวหนา้ส่วน จ านวน 3 คน 
 2.3 กลุ่มพนกังานท่ีไม่ค่อยใชง้าน แต่มีทศันคติทางดา้นลบ ไดแ้ก่กลุ่มพนกังานต าแหน่งพนกังาน จ านวน 3 คน 

 
โดยผูว้ิจยัไดมี้กรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจยัดงัน้ี 

 
 
สมมติฐานเพ่ือพิจารณาปัจจยัเก่ียวกบัการยอมรับการใชง้านเทคโนโลยี (TAM) ซ่ึงปรับให้เขา้กบัผูใ้ชง้าน

ระบบคลงัขอ้มูลเพ่ืการตรวจสอบ มีดงัน้ี 
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 : ความรู้สึกมีประโยชน์ มีอิทธิผลต่อการใชง้าน ระบบคลงัขอ้มูลเพ่ือการตรวจสอบ 
สมมติฐานขอ้ท่ี 2 : ความง่ายต่อการใชง้าน มีอิทธิผลต่อการใชง้าน ระบบคลงัขอ้มูลเพ่ือการตรวจสอบ 
  
สมมติฐานเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจยั TRI ทั้งส่ี ต่อการน าไปสู่การใชง้าน / ปรับใช ้เทคโนโลยี ซ่ึง

เป็นตวัแปรตามหลกัของ TAM มีดงัน้ี 
สมมติฐานขอ้ท่ี 3 : ปัจจยัการมองในแง่ดีเก่ียวกบัเทคโนโลยี (Optimism) มีอิทธิพลอยา่งมากต่อการใชง้าน 

ระบบคลงัขอ้มูลเพ่ือการตรวจสอบ 

Optimism 

Innovativeness 

Discomfort 

Insecurity 

Perceived Usefulness 

Perceived Ease of Use 

TRI 

TAM 

Intention to Use 
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สมมติฐานข้อท่ี 4 : ปัจจัยความมีนวตักรรม (Innovativeness) มีอิทธิพลอย่างมากต่อการใช้งาน ระบบ
คลงัขอ้มูลเพ่ือการตรวจสอบ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 5 : ปัจจยัความไม่สบายใจในการใชง้านเทคโนโลย ี(Discomfort) มีอิทธิพลอยา่งมากต่อการ
ใชง้าน ระบบคลงัขอ้มูลเพ่ือการตรวจสอบ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 6 : ปัจจยัความรู้สึกไม่มัน่คงปลอดภยัในการใชง้านเทคโนโลย ี (Insecurity) มีอิทธิพลอย่าง
มากต่อการใชง้าน ระบบคลงัขอ้มูลเพ่ือการตรวจสอบ 

2. การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือเป็นการหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา และพฒันาต่อยอด
ระบบ โดยแยกกลุ่มท่ีผูใ้ชง้าน ท่ีมีปัจจยัเชิงลบกบัการยอมรับการใชง้านระบบ Intelligent Audit System เพ่ือท าการ
สัมภาษณ์ แลว้น ามาเขา้สู่กระบวนการ Design Thinking เพ่ือหาปัญหาและวิธีการแกไ้ขปัญหา เพ่ือให้พนกังานภายใน
องค์กรเกิดการยอมรับการใชง้านระบบฯ หรือแนวทางในการก าหนดนโยบายเพ่ือให้พนักงานสามารถ พฒันาตวัเอง
และปรับตวัได้ทนัต่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบนัการวิจยั การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การหา
คุณภาพ  การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ ตลอดจนรูปแบบเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูล และค่าสถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจยั เป็นตน้ 
 

4. ผลการวจิัย 
4.1. ผลการวจิัยเชิงปริมาณ 
ผูว้ิจยัไดน้ าทั้ง 6 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้งาน / การปรับใชเ้ทคโนโลยี ระบบIntelligent Audit 

System มาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Stepwise ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้นจึงยอม
สมมติฐานทั้ง 6 ปัจจยั ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซ่ึงผลการทดสอบ  แสดงดงัตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการยอมรับการใช้งาน / การปรับใช้เทคโนโลยี โดยใช้การ
วิเคราะห์ Multiple Regression จากปัจจยัทั้ง 6 ปัจจยั 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 
Residual 
Total  

31.781 

47.608 

79.389 

2 

128 

130 

15.890 

.372 

42.723 .000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์พบว่าการยอมรับการใชง้าน / การปรับใชเ้ทคโนโลยรีะบบ Intelligent Audit 
System มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบักลุ่มตวัแปรอิสระ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสามารถสร้าง
สมการท านายเชิงเส้นตรงได ้ซ่ึงจากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พหุคูณไดต้ามตารางท่ี 2 
 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1830 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์การยอมรับการใชง้าน / การปรับใชเ้ทคโนโลย ีโดยใชก้ารวิเคราะห์ถอถอยเชิงพหุคูณ 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ตวัแปร B SE t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 
การรับรู้ประโยชน์ต่อการใชง้าน (Perceived Usefulness)  
ความมีนวตักรรม (Innovativeness)  

.856 

.624 

.210 

.426 

.084 

.099 

2.007 
7.393 
2.121 

.047 

.000 

.036 
 r = .633 

R2 = .400 
Adjusted R2 = .391 

SE = .610 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0.5 
 

 จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปร/ปัจจัย ท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้งาน / การปรับใช้
เทคโนโลย ีโดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ การรับรู้ประโยชน์ต่อการใชง้าน (Perceived Usefulness) และ ความ
มีนวตักรรม (Innovativeness) ตามล าดบั โดยทั้ง 2 ตวัแปร/ปัจจยั สามารถร่วมกนัท านายการยอมรับการใชง้าน / การ
ปรับใชเ้ทคโนโลย ี (Intention to Use) ไดร้้อยละ 39.1 (Adjusted R2 = .391) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง
สามารถสรุปตามสมมติฐานได ้ดงัท่ีจะแสดงในตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมุติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช้ 

1. สมมติฐานเพื่อพิจารณาปัจจยัเก่ียวกบัการยอมรับการใชง้านเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) มีผลต่อการน าไปสู่การ
ยอมรับการใชง้านใชง้าน / การปรับใชเ้ทคโนโลยี 

1.1 การรับรู้ประโยชน์ต่อการใชง้าน (Perceived Usefulness) 
มีอิทธิผลต่อการยอมรับการใชง้าน / การปรับใชเ้ทคโนโลยี 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Linear Regression  

1.2 การรับรู้เก่ียวกับความง่ายต่อการใชง้าน (Perceived Ease 
Of Use) มีอิทธิผลต่อการใชง้าน / การปรับใชเ้ทคโนโลยี 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Linear Regression 

2. สมมติฐานเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเก่ียวกับการพร้อมใช้งานเทคโนโลยี (Technology Readiness Index) ทั้ งส่ี ต่อการ
น าไปสู่การยอมรับการใชง้าน / ปรับใช ้เทคโนโลยีซ่ึงเป็นตวัแปรตามหลกัของ (Technology Acceptance Model) 

2.1 การมองในแง่ดีเก่ียวกบัเทคโนโลยี (Optimism) มีอิทธิพล
ต่อการยอมรับการใชง้าน / การปรับใชเ้ทคโนโลยี 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Linear Regression  

2.2 ปัจจยัความมีนวตักรรม (Innovativeness) มีอิทธิพลอย่าง
มากต่อการยอมรับการใชง้าน / การปรับใชเ้ทคโนโลยี ระบบ
Intelligent Audit System  

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Linear Regression 

2.3 ความไม่สบายใจในการใชง้านเทคโนโลยี (Discomfort) 
มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใชง้าน / การปรับใชเ้ทคโนโลยี 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Linear Regression  

2.4 ความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยี 
(Insecurity) มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใชง้าน / การปรับใช้
เทคโนโลยี 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Linear Regression 
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 ผูว้ิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวท านายมาเขียนเป็นสมการ การยอมรับการใช้งาน / การปรับใช้
เทคโนโลยโีดยรวม โดยใชค้ะแนนดิบ ดงัน้ี 
  Intention to Use = .856 + .320 Perceived Usefulness + .210 Innovativeness 
 จากสมการ จะพบว่า การรับรู้ประโยชน์ต่อการใชง้านมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใชง้าน / การปรับใชง้าน
เทคโนโลยมีากท่ีสุด รองลงมาคือ ความมีนวตักรรมในตนเองของผูใ้ชง้านเทคโนโลย 
 

 4.2. ผลการวจิัยเชิงคุณภาพ 
 ผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มพนักงานทั้ง 3 กลุ่มตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ ซ่ึงไดน้ ามาสรุปและคดัแยก
สาเหตุจากขอ้มูลในการสัมภาษณ์ ดงัท่ีจะแสดงในรูปภาพท่ี 1 แผนผงักา้งปลาแสดงสาเหตุและผลจากการสัมภาษณ์ 
ซ่ึงสาเหตุท่ีเกิดข้ึนมีทั้งหมด 3 สาเหตุ  ท  าให้ผูว้ิจยัทราบถึงสาเหตุหลกัของปัญหา ท่ีตรงกบัทฤษฏีการยอมรับการใช้
งานเทคโนโลย ี (Technology Acceptance Model : TAM) 2 ดา้น คือ ปัจจยัการรับรู้ประโยชน์ต่อการใชง้าน (Perceived 
Ease Of Use) การรับรู้เก่ียวกบัความง่ายต่อการใชง้าน (Perceived Ease Of Use) และตรงกบัทฤษฏีความพร้อมใช้งาน
เทคโนโลย(ีTechnology Readiness Index : TRI) 2 ดา้น คือ ความมีนวตักรรม (Innovativeness) และ ความไม่สบายใจ
ในการใชง้านเทคโนโลย ี(Discomfort) 
 

 
 

รูปท่ี 1  แผนผงัสาเหตุและผลจากการสัมภาษณ์ 
 

 หลังจากนั้ น ผูว้ิจัยจึงได้น าผลท่ีได้จากการวิจัยทั้ งสองรูปแบบมาวิเคราะห์พบว่า การเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามความเพ่ือหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชง้าน/การปรับใช ้ เทคโนโลยขีองพนกังานท่ีใชง้านระบบ 
Intelligent Audit System และการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มตวัอย่างนั้นมีสาเหตุท่ีเหมือนกัน 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ การรับรู้
ประโยชน์ต่อการใชง้าน (Perceived Usefulness) และ ความมีนวตักรรม (Innovativeness) แต่ผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์
เชิงลึกยงัมีปัจจยัเพ่ิมเติมท่ีส่งผลกบักลุ่มผูใ้ชง้านอีก 2 ปัจจยัไดแ้ก่ ความง่ายต่อการใชง้าน (Perceived Ease Of Use) 
และความไม่สบายใจในการใชง้านเทคโนโลย ี(Discomfort) ดงัตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 สรุปสาเหตุของปัญหาท่ีไดผ้ลมาจากแบบสัมภาษณ์ 
สาเหตุ จ านวนผู้อ้างองิ รายละเอยีดของสาเหตุ 

การรับรู้ประโยชน์ต่อการใช้
งาน (Perceived Usefulness) 

จ านวน 5 ใน 9 คน 

การรับรู้ประโยชน์ของระบบ ผูใ้ช้งานส่วนมากจะ
มองประโยชน์ท่ีมีต่อผูป้ฏิบติังาน ท่ีมีความจ าเป็นตอ้ง
ใชข้อ้มูลในเท่านั้ น แต่ไม่สามารถมองถึงประโยชน์
ในการปรับใช้ในงานตามบทบาทหน้าท่ีของตน ว่า
ระบบดังกล่าวมีประโยชน์ต่อบทบาทหน้า ท่ีของ
ตนเองไดอ้ย่างไร ซ่ึงท าให้ผูใ้ชง้านบางส่วนคิดว่าใช้
งานไปในแนวทางการใช้งานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้อย่างเดียว เท่านั้ น แต่ไม่ได้เห็นประโยชน์ใน
มุมมองของผูบ้ริหาร หรือผูป้ฏิบติังานในดา้นอ่ืนๆ  

ความง่ายต่อการใชง้าน 
(Perceived Ease Of Use) 

5 ใน 9 คน 

เน่ืองจากเป็นระบบใหม่ท่ีเขา้มาทดแทนระบบท่ีใช้ใน
การท างานเดิม ท าให้ผูใ้ชง้านตอ้งเปล่ียน วิธีการใน
การท างานใหม่ อีกทั้งยงัต้องเรียนรู้การใช้งานใหม่ 
ท าให้ต้องท างานซ ้ าช้อน ท างานช้าลง เน่ืองจากติด
ปัญหาไม่มีความช านาญในระบบ และไม่มีผู ้ให้
ค  าปรึกษาในเวลาท่ีมีปัญญายิ่งส่งผลท างานท่ีปฏิบติั
ล่าชา้มากยิง่ข้ึน 

ความมีนวตักรรม 
(Innovativeness) 

4 ใน 9 คน 

เน่ืองจากกลุ่มผูใ้ชง้านระบบมีความหลากหลาย เช่น 
กลุ่มท่ีต้องใช้ข้อมูลในการปฏิบัติงาน กลุ่มท่ีใช้
เพียงแต่เอกสารในการปฏิบติังาน และกลุ่มผูบ้ริหารท่ี
เป็นกลุ่มท่ีตอ้งบริหารงานในภาพรวมในเชิงบริหาร 
จึงท าให้ความมีนวตักรรมในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
และทศันคติท่ีมีต่อนวตักรรมแตกต่างกัน จึงท าให้
รับรู้ถึงประโยชน์ขอเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ี
แตกต่างกนัดว้ย 

ความไม่สบายใจในการใชง้าน
เทคโนโลย ี(Discomfort) 

2 ใน 9 คน 

เน่ืองจากมีกลุ่มของผูใ้ชง้านท่ีหลากหลาย และอีกทั้ง
ทกัษะของผูใ้ช้งาน และความช านาญในการใช้งาน
ระบบท่ีไม่เท่ากัน ท าให้เกิดปัญหาในการศึกษาและ
เรียนรู้การใชง้านระบบ โดยผูใ้ชง้านบางส่วน ไม่ค่อย
สบายใจ หรือรู้สึกเป็นภาระ หากต้องปรึกษาปัญหา
การใชง้านกบัเพ่ือน  
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5. การอภปิรายผล 
จากศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงไดน้ าผลท่ีไดจ้ากขอ้มูลทั้งสอบรูปแบบมาวิเคราะห์พบว่า การเก็บขอ้มูลจาก

แบบสอบถามความเพ่ือหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชง้าน/การปรับใช ้ เทคโนโลยขีองพนกังานท่ีใชง้านระบบ 
Intelligent Audit System และการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มตวัอย่างนั้นมีสาเหตุท่ีเหมือนกัน 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ การรับรู้
ประโยชน์ต่อการใชง้าน (Perceived Usefulness) และ ความมีนวตักรรม (Innovativeness) แต่ผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์
เชิงลึกยงัมีปัจจยัเพ่ิมเติมท่ีส่งผลกบักลุ่มผูใ้ชง้านอีก 2 ปัจจยัไดแ้ก่ ความง่ายต่อการใชง้าน (Perceived Ease Of Use) 
และความไม่สบายใจในการใชง้านเทคโนโลยี (Discomfort) โดยปัญหาท่ีไดจ้ากการศึกษาทั้งสองรูปแบบสามารถ
ผูว้ิจยัหาสาเหตุถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชง้าน / การปรับใชเ้ทคโนโลย ีของพนกังาน ไดจ้าก 4 ปัจจยัไดต่้อ
ดงัน้ี 

1. การรับรู้ประโยชน์ต่อการใชง้าน (Perceived Usefulness)  การรับรู้ประโยชน์ของระบบ ผูใ้ชง้านส่วนมาก
จะมองประโยชน์ท่ีมีต่อผูป้ฏิบติังาน ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลในเท่านั้ น แต่ไม่สามารถมองถึงประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บจากการปรับใชใ้นงานตามบทบาทหน้าท่ีของตน ว่าระบบดงักล่าวมีประโยชน์ต่อบทบาทหน้าท่ีของตนเองได้
อย่างไร ซ่ึงท าให้ผูใ้ชง้านบางส่วนคิดว่าใชง้านไปในแนวทางการใชง้านในการวิเคราะห์ขอ้มูลเท่านั้น แต่ไม่ไดเ้ห็น
ประโยชน์ในมุมมองของผูบ้ริหาร หรือผูป้ฏิบติังานในดา้นอ่ืนๆ 

2. ความง่ายต่อการใชง้าน (Perceived Ease Of Use) : เน่ืองจากเป็นระบบใหม่ท่ีเขา้มาทดแทนระบบท่ีใช้ใน
การท างานเดิม ท าให้ผูใ้ชง้านตอ้งเปล่ียนแนวคิด วิธีการในการท างานใหม่ อีกทั้งยงัตอ้งเรียนรู้การใชง้านใหม่ ท าให้
ตอ้งท างานซ ้ าชอ้น ท างานชา้ลง เน่ืองจากติดปัญหาไม่มีความช านาญในระบบ และไม่มีผูใ้ห้ค  าปรึกษาในเวลาท่ีมี
ปัญญายิง่ส่งผลท างานท่ีปฏิบติัล่าชา้มากยิง่ข้ึน 

3. ความมีนวตักรรม (Innovativeness) : เน่ืองจากกลุ่มผูใ้ชง้านระบบมีความหลากหลาย เช่น กลุ่มท่ีตอ้งใช้
ขอ้มูลในการปฏิบติังาน กลุ่มท่ีใชเ้พียงแต่เอกสารในการปฏิบติังาน และกลุ่มผูบ้ริหารท่ีเป็นกลุ่มท่ีตอ้งบริหารงานใน
ภาพรวมในเชิงบริหาร จึงท าให้ความมีนวตักรรมในแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั และทศันคติท่ีมีต่อนวตักรรมแตกต่างกนั 
จึงท าให้รับรู้ถึงประโยชน์ขอเทคโนโลย ีหรือนวตักรรมท่ีแตกต่างกนัดว้ย 

4. ความไม่สบายใจในการใชง้านเทคโนโลย ี(Discomfort) : เน่ืองจากมีกลุ่มของผูใ้ชง้านท่ีหลากหลาย ความ
แตกต่างทางดา้นทกัษะของผูใ้ชง้าน และความช านาญในการใชง้านระบบท่ีไม่เท่ากนั ท าให้เกิดปัญหาในการศึกษา
และเรียนรู้การใชง้านระบบ โดยผูใ้ชง้านบางส่วน ไม่ค่อยสบายใจ หรือรู้สึกเป็นภาระ หากตอ้งปรึกษาปัญหาในการ
ใชง้านกบัเพ่ือนร่วมงาน 

ซ่ึงหากน าไปเปรียบเทียบกบังานวิจัย เร่ือง Technology Readiness Index (TRI) Factors as Differentiating 
Elements between Users and non Users of Internet banking, and as Antecedents of the Technology Acceptance Model 
(TAM) งานวิจยัน้ีพฒันาข้ึนมาเพ่ือวิเคราะห์ความส าคญัของการใชง้านและการยอมการใชง้านเทคโนโลยี ทั้งสินคา้
และบริการ ของ [Pericles Jose Pires, 2011]  และสรุปผลได้ว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้งาน Internet 
Banking ไดแ้ก่ ปัจจยัการมองในแง่ดีเก่ียวกบัเทคโนโลย ี(Optimism) เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้มาใชง้านและอธิบาย
การเขา้มาใชง้านเทคโนโลยีไดอ้ย่างดี โดยงานวิจยัดงักล่าวเป็นการทดสอบสมมติฐานจากกลุ่มลูกคา้ท่ีใชง้านระบบ 
Internet banking ซ่ึงต่างจากกลุ่มทดสอบของผูว้ิจัยท่ีมุ่งเน้นไปการทดสอบการยอมรับการใช้งาน/การปรับใช้
เทคโนโลยี จากพนักงานในองค์กร ท าให้ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้งาน/การปรับใช้เทคโนโลยี  ระบบ 
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Intelligent Audit System ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์ต่อการใชง้าน (Perceived Usefulness) ความง่ายต่อการ
ใชง้าน (Perceived Ease Of Use) ความมีนวตักรรม (Innovativeness) และ ความไม่สบายใจในการใชง้านเทคโนโลย ี
(Discomfort) ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีแตกต่างจากงานวิจัย  Technology Readiness Index (TRI) Factors as Differentiating 
Elements between Users and non Users of Internet banking, and as Antecedents of the Technology Acceptance Model 
(TAM)  ของ [Pericles Jose Pires, 2011] ผลลัพธ์เป็นปัจจัยด้านการมองในแง่ดีเก่ียวกบัเทคโนโลยี (Optimism) ท่ี
ส่งผลต่อการปรับใช ้/ การใชง้านของผูใ้ชง้านระบบ Internet banking  

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับ/การปรับใชเ้ทคโนโลย ีของพนกังานท่ีมีต่อการใชง้าน

ระบบ Intelligent Audit System มีทั้ งหมด  4 ปัจจัยได้ต่อดังน้ี (1) การรับรู้ประโยชน์ต่อการใช้งาน (Perceived 
Usefulness)  (2) ความง่ายต่อการใชง้าน (Perceived Ease Of Use) (3)ความมีนวตักรรม (Innovativeness) (4) ความไม่
สบายใจในการใชง้านเทคโนโลยี (Discomfort) ท่ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการยอมรับ/การปรับใชเ้ทคโนโลยี ของ
พนกังานท่ีมีต่อการใชง้านระบบ Intelligent Audit System ซ่ึงผูว้ิจยัจึงไดน้ าปัจจยัดงักล่าวมาจดัท าขอ้เสนอแนะในการ
แกไ้ขปัญหา ในเชิงนโยบายไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ปัญหาท่ีเกิด ปัจจยัการรับรู้ประโยชน์ต่อการใชง้าน (Perceived Usefulness) ซ่ึงเกิดจากการรับรู้ประโยชน์
ของระบบ ผูใ้ช้งานส่วนมากจะมองประโยชน์ท่ีมีต่อผูป้ฏิบติังาน ท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลในเท่านั้ น แต่ไม่
สามารถมองถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการปรับใชใ้นงานตามบทบาทหนา้ท่ีของตน ว่าระบบดงักล่าวมีประโยชน์ต่อ
บทบาทหนา้ท่ีของตนเองไดอ้ยา่งไร ซ่ึงท าให้ผูใ้ชง้านบางส่วนคิดว่าใชง้านไปในแนวทางการใชง้านในการวิเคราะห์
ขอ้มูลเท่านั้น แต่ไม่ไดเ้ห็นประโยชน์ในมุมมองของผูบ้ริหาร หรือผูป้ฏิบติังานในดา้นอ่ืนๆ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงคิดว่าควรจะ
มีการสร้างตวัอยา่ง Prototype การใชง้านตามบทบาทหน้าท่ีของพนักงานท่ีหลากหลาย เพ่ือให้กลุ่มผูใ้ชง้านในแต่ละ
ต าแหน่ง เพ่ือให้กลุ่มผูใ้ชง้านมองเห็นถึงความสามาถดา้นอ่ืนๆ ของระบบ กบัรูปแบบของการปรับใชท่ี้สามารถท าได้
หลากหลายมากข้ึน ซ่ึงการจดัท าตวัอยา่ง Prototype ดงักล่าวสามารถให้พนกังานท่ีดูแลระบบหรือพนกังานท่ีไดรั้บการ
อบรมอยา่งช านาญเป็นผูด้  าเนินการสร้างตวัอยา่ง Prototype และน าข้ึนแสดงให้กลุ่มหัวขอ้ตวัอยา่งระบบส าหรับกลุ่ม
ผูใ้ชง้านแต่ละกลุ่มต่อไป 

2. ปัญหาท่ีเกิดจาก ปัจจยัดา้นความง่ายต่อการใชง้าน (Perceived Ease Of Use) ซ่ึงเกิดการน าระบบใหม่ท่ีเขา้
มาทดแทนระบบท่ีใช้ในการท างานเดิม ท าให้ผูใ้ชง้านตอ้งเปล่ียนแนวคิด วิธีการในการท างานใหม่ อีกทั้งยงัตอ้ง
เรียนรู้การใชง้านใหม่ ท าให้ตอ้งท างานซ ้าชอ้น ท างานชา้ลง เน่ืองจากติดปัญหาไม่มีความช านาญในระบบ และไม่มี
ผูใ้ห้ค  าปรึกษาในเวลาท่ีมีปัญญายิง่ส่งผลท างานท่ีปฏิบติัล่าชา้มากยิง่ข้ึน ประกอบกบัปัญหาท่ีเกิดจากปัจจยัดา้น ความ
ไม่สบายใจในการใชง้านเทคโนโลย ี (Discomfort) สืบเน่ืองมาจากมีกลุ่มของผูใ้ชง้านท่ีหลากหลาย และอีกทั้งผูใ้ชง้าน
ทกัษะ และความช านาญในการใชง้านระบบท่ีไม่เท่ากนั ท าให้เกิดปัญหาในการศึกษาและเรียนรู้การใชง้านระบบ โดย
ผูใ้ชง้านบางส่วน ไม่ค่อยสบายใจ หรือรู้สึกเป็นภาระ หากตอ้งปรึกษาปัญหาการใชง้านกบัเพ่ือน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงได้
เสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยการจดัตั้งทีมพนกังานท่ีไดรั้บการอบรม ท่ีมีความคิดสร้างสร้าง เรียนรู้
ระบบไดไ้ว ้เป็นทีมเฉพาะ (Training of the Trainer) เพ่ือให้เป็นทีมบุคคลากรท่ีมีศกัยภาพในการอบรมให้แก่พนักงาน
ท่ีใชง้านระบบ หรือคอยให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัการใชง้านระบบในดา้นเทคนิค หรือคือช่วยแกไ้ขปัญหาให้ค าแนะน าแก่
ผูใ้ชง้านระบบ เป็นตน้ 
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3. ปัญหาท่ีเกิดจาก ปัจจัยด้านความมีนวตักรรม (Innovativeness) : เน่ืองจากกลุ่มผูใ้ช้งานระบบมีความ
หลากหลาย เช่น กลุ่มท่ีตอ้งใชข้อ้มูลในการปฏิบติังาน กลุ่มท่ีใชเ้พียงแต่เอกสารในการปฏิบติังาน และกลุ่มผูบ้ริหารท่ี
เป็นกลุ่มท่ีตอ้งบริหารงานในภาพรวมในเชิงบริหาร จึงท าให้ความมีนวตักรรมในแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั และทศันคติท่ี
มีต่อนวตักรรมแตกต่างกนั จึงท าให้รับรู้ถึงประโยชน์ขอเทคโนโลย ีหรือนวตักรรมท่ีแตกต่างกนัประกอบกบัปัจจุบนั 
เทคโนโลยีเร่ิมเข้ามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้ นเพ่ือรักษาและเพ่ิมประสิทธิภาพให้บุคคลากรใน
องค์การให้สามารถท างานให้แก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและย ัง่ยืน ผูว้ิจัยคิดว่าน่าจะมีการปรับเปล่ียน
แนวความคิดของพนักงานท่ีไม่มีความสนใจประโยชน์ท่ีจะได้จากเทคโนโลยีให้ตระหนักถึงความส าคัญของ
เทคโนโลย ีเพ่ือให้พนกังานกลุ่มดงักล่าวสามารถท างานท างานไดค้วบคู่ไปกบัเทคโนโลยีในปัจจุบนัและอนาคตท่ีจะ
กลายเป็นอาชีพทางเลือกมากข้ึน โดยการส่งไปดูงาน สัมมนา หรือจดัอบรบความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีจะ
เขา้มาทดแทนในอนาคต และความส าคญัของการเรียนรู้ท่ีจะท างานควบคู่ไปกบัเทคโนโลยีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
ต่อไป 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา  1 ( สาเหตุของปัญหายอดบตัรเงินสดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย   

และ 2 ( แนวทางการแกไ้ขปัญหายอดบตัรเงินสดไม่เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารออมสินเขตราชวตัร โดยใชแ้บบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 220 คน และสัมภาษณ์ผูช่้วยผูจ้ดัการ
ของธนาคารออมสินศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ีเขตสะพานใหม่ จ านวน 2 คน  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติหาค่าความถ่ี  
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ทดสอบความสัมพนัธ์ Chi – square test วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกใช ้SWOT Analysis และก าหนดกลยทุธ์ใช ้TOWS Matrix  

 ผลการศึกษาพบว่า 1  ( สาเหตุของปัญหายอดบตัรเงินสดไม่เป็นไปตามเป้าหมายคือ ช่องทางการสมคัร 
มีจ  ากดัและเอกสารท่ีใชยุ้่งยาก ไม่มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการตลาดเท่าท่ีควร พนักงานมีความรู้ความ
ช านาญไม่เพียงพอต่อบริการ และ 2 ( แนวทางแกไ้ขปัญหา เพ่ือสามารถน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด เลือกใช้ 
กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการ 7Ps  โดยส่งเสริมการตลาดด้วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านการออกบูท
ประชาสัมพนัธ์ตามห้างสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้ งานแสดงสินคา้ และตลาดคนเดินต่าง ๆ 
ค าส าคญั:  ยอดบตัรเงินสด, สาเหตุของปัญหา, แนวทางการแกไ้ขปัญหา 

 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study 1) cause of problem of cash card amount did not as the target, 
and 2) guidelines to solving the problem of cash card amount did not as the target of Government Savings Bank, 
Rajavat Zonal Office. The information were collected using interview and questionnaire from the samples of 220 
people. Furthermore, 2 assistant managers of debt control and management center of Government Savings Bank, 
Saphanmai Branch were interview. The data were investigated using frequency distributions, percentage, mean, 
standard deviation, correlation analysis by Chi-Square Test. In addition, SWOT Analysis was used to examine the 
internal and external environments, and TOWS Matrix was used to strategic formulation. 
 The results of research found that 1) cause of problem of cash card amount did not as the target were the 
ways to registration was limited and the document for registration was complicated. The public relations for 
marketing promotions did not enough. The officers had no enough the knowledge and experience for services. 
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Moreover, 2) the guideline to solving problem, the 7Ps service marketing mix strategy was choose to solve the 
problem. The marketing was promoted via public relations booths at department stores, shopping centers, expo, and 
walking markets. 
Keywords :  cash card amount, cause of problem, guideline to solving problem 
 
1. บทน า 
 จากภาวการณ์ทางเศรษฐกิจท าให้เกิดการใช้งานบริการภาคการเงินเพ่ิมข้ึนกว่าท่ีผ่านมา ทั้งด้านสินเช่ือ 
และเงินฝาก โดยเฉพาะสินเช่ือภาคธุรกิจท่ีจะขยายตวัไดดี้ตามการบริโภค รวมทั้งสินเช่ืออุปโภคบริโภคท่ีเร่ิมส่ง
สัญญาณดีข้ึนตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2560 ในช่องทางหน่ึงในการช่วยเหลือประชาชนเพ่ือแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบ 
และบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ธนาคารออมสินเปิดให้บริการบตัรกดเงินสดรูปแบบสินเช่ือ
บตัรเงินสด Prima Card และสินเช่ือบตัรเงินสด People Card  แต่จากการด าเนินงานธนาคารออมสินเขตราชวตัร  
ปี 2561 ผลิตภณัฑบ์ตัรเงินสดไม่สามารถท าตามเป้าหมายอย่างต่อเน่ืองและยอดจ านวนบตัรเปิดใหม่ต ่ากว่าเป้าหมาย  
ส่งกระทบต่อการท ารายไดข้องธนาคารลดลงและค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน (ธนาคารออมสินเขตราชวตัร, 2561)  
  จากเหตุผลดังกล่าว ท าให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการแก้ปัญหายอดบตัรเงินสดไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายของธนาคารออมสินเขตราชวตัร เพ่ือหาสาเหตุปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการสมคัรใชบ้ตัรเงินสดของ
ธนาคารออมสินเขตราชวตัร น าไปสู่การหาแนวทางแก้ไขปัญหาวางแผนการด าเนินงานจนน าไปสู่การประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายของธนาคารออมสินเขตราชวตัรต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1 เพ่ือศึกษาสาเหตุของปัญหายอดบตัรเงินสดไม่เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารออมสินเขตราชวตัร 
2.2  เพ่ือศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหายอดบตัรเงินสดไม่เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารออมสินเขตราชวตัร 

 

3. การทบทวนทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง  
 การศึกษาคร้ังไดท้บทวนทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือหาแนวทางการแกไ้ข
ปัญหา ซ่ึงการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์มีความส าคญัส าหรับองค์กรเพ่ือการวางแผนสู่ความส าเร็จให้บรรลุ
เป้าหมาย ซ่ึงนกัการตลาดนิยมใชคื้อ ทฤษฎี SWOT Analysis การวิเคราะห์ทางเลือกกลยทุธ์ดว้ยตาราง TOWS Matrix 
สู่การก าหนดระดบักลยุทธ์ 3 ระดบั กล่าวคือ  SWOT Analysis วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาดพิจารณาจาก
สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์ร ซ่ึงค าว่า SWOT เป็นตวัยอ่ของขอ้ความท่ีมีความหมาย 
คือ Strengths(S) เป็นจุดแข็งหรือขอ้ได้เปรียบ Weaknesses (W)   เป็นจุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ Opportunities (O)  
เป็นโอกาสท่ีจะด าเนินการได ้และ Threats  (T) เป็นอุปสรรค ขอ้จ ากดั หรือปัจจยัท่ีคุกคามการด าเนินงานขององค์กร 
ซ่ึงการวิเคราะห์ SWOT ใชต้วัเองเป็นจุดศูนยก์ลางหรือเป็นการวิเคราะห์มองตวัเอง (องค์กร) และมองผูอ่ื้นภายนอก  
(ภายนอกองคก์ร) จะมีประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนดวิสัยทศัน์ กลยทุธ์และกิจกรรมขององคก์ร (สมยศ นาวีการ , 
2551)  และสามารถน าสู่การก าหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมดว้ยการน าจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค วิเคราะห์รูปแบบ
ความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์โดยใช้ตารางเทคนิคท่ีเรียกว่า TOWS Matrix ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์  
4 รูปแบบ ไดแ้ก่ กลยทุธ์เชิงรุก (SO Strategy) กลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) กลยทุธ์เชิงแกไ้ข (WO Strategy)  และ
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กลยทุธ์เชิงรับ (WT Strategy) (พิบูล  ทีปะปาล, 2551) และตอ้งค านึงขอ้มูลทั้งปัจจยัภายในและภายนอกตอ้งเป็นความ
จริงไม่เขา้ขา้งตวัเอง เพราะอาจท าให้ขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ออกมาไม่เป็นจริงและผิดพลาด นอกจากน้ีการวิเคราะห์ดว้ย 
TOWS Matrix สามารถน าไปใช้ก  าหนดกลยุทธ์ ซ่ึงมีด้วยกัน 3 ระดับ คือ กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level 
Strategies) ไดแ้ก่ กลยุทธ์การเติบโต กลยุทธ์การคงตวั และกลยุทธ์การหดตวั กลยุทธ์ระดบัหน่วยธุรกิจ (Business 
Level Strategies) ได้แก่  กลยุทธ์การเป็นผูน้ าดา้นต้นทุน กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างกลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกคา้
เฉพาะกลุ่ม และกลยุทธ์ระดบัหน้าท่ี (Functional Level Strategies) ไดแ้ก่ กลยุทธ์ดา้นการเงิน กลยุทธ์ดา้นการผลิต  
กลยุทธ์ดา้นการวิจยัและพฒันา และกลยุทธ์ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และกลยุทธ์ดา้นการตลาดเป็นกลยทุธ์ท่ี
เก่ียวข้องกับส่วนผสมการตลาด 4Ps หรือ 7Ps Strategy ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) กระบวนการ (Process)  และสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพ (Physical Evidence) (Ghillyer, 2012 และพฒันา ศิริโชติบณัฑิต, 2559)  
 
4. การด าเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแบบวิธีเชิงผสมผสาน (Mixed Methods) ทั้งการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยั

เชิงคุณภาพ ในส่วนของการวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรเป็นลูกคา้ท่ีใชบ้ริการบตัรกดเงินสดของธนาคารออมสินเขต 
ราชวตัร ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 จ านวน 455 ราย และใชก้  าหนดกลุ่มตวัอย่างวิธีค  านวณจาก
สูตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) ไดจ้  านวนตวัอย่าง 220 ราย 
และสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Haphazard or Accidental Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างเพ่ือให้ไดจ้  านวนตาม
ตอ้งการโดยไม่มีหลกัเกณฑ ์กลุ่มตวัอยา่งจะเป็นใครก็ไดท่ี้สามารถให้ขอ้มูลได้ โดยการแจกแบบสอบถามให้กบัลูกคา้
มาใชบ้ริการท่ีธนาคารออมสินสาขาในสังกดัของเขตราชวตัร ไดแ้ก่  สาขาศรียา่น สาขาแยกพิชยั สาขานางเล้ิง สาขาราชวตัร 
สาขาสะพานแดง สาขาสวนจิตรลดา สาขาถนนประดิพทัธ์ สาขาสุพรีม คอมเพล็กซ์ สามเสน สาขามหานาค และสาขา
ท าเนียบรัฐบาล ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นการเจาะจงสัมภาษณ์ผูช่้วยผูจ้ดัการของธนาคารออมสินศูนยค์วบคุมและ
บริหารหน้ีเขตสะพานใหม่ (หน่วยบริหารหน้ี) และผูช่้วยผูจ้ดัการของธนาคารออมสินศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ีเขต
สะพานใหม่ (หน่วยสนบัสนุนงานควบคุมและบริหารหน้ี) จ  านวนทั้งส้ิน 2 คน 

ตวัแปรในการศึกษา 
การศึกษาในส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ตัวแปรท่ีศึกษาประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไป ได้แก่  เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 2) กระบวนการตดัสินใชบ้ริการ  3) ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด  
ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นสภาพแวดลอ้ม และ 4) ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใชบ้ริการ 
ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพ  ตวัแปรท่ีใชใ้นการสร้างแนวค าถามสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการ สาเหตุท่ีธนาคารไม่สามารถท าตามเป้าหมาย ความรู้สึกต่อบตัรกดเงินสดท่ีใชอ้ยู่  และประสบการณ์หรือ 
สถานกาณ์ท่ีท  าให้ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ  

 
 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 

 

 
วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  หน้า  1839 จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
การคึกษาคร้ังน้ีเคร่ืองมือในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีโครงสร้างและแบบสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง  

โดยสร้างจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นหลกัในการสร้าง ในส่วนของแบบสอบถาม สร้าง
แบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2  
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใชบ้ริการ มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดท่ีให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 
ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราอตัราภาค
หรือมาตรช่วง (Interval Scale) ท่ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นการวดัความคิดเห็น 5 ตวัเลือก 
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ซ่ึงให้เลือกค าตอบเดียวใน 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ท่ีสุด และส่วนท่ี 4  แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการใช้บริการบตัรกดเงินสดของ
ธนาคารออมสินเขตราชวตัรมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด   ส่วนแบบสัมภาษณ์ออกแบบแนวค าถามสัมภาษณ์ 
มีดว้ยกนั 5 ขอ้ คือ ขอ้มูลส่วนตวั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ สาเหตุท่ีธนาคารไม่สามารถท าตาม
เป้าหมาย ความรู้สึกต่อบตัรกดเงินสดท่ีใชอ้ยู ่และประสบการณ์หรือสถานกาณ์ท่ีท  าให้ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองในการสัมภาษณ์ผูช่้วยผูจ้ดัการของธนาคารออมสินศูนยค์วบคุมและ

บริหารหน้ีเขตสะพานใหม่ (หน่วยบริหารหน้ี) และผูช่้วยผูจ้ดัการของธนาคารออมสินศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ีเขต
สะพานใหม่ (หน่วยสนับสนุนงานควบคุมและบริหารหน้ี) ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของผูศึ้กษา และเก็บขอ้มูล
ด้วยแบบสอบถามขอความอนุเคราะห์พนักงานของธนาคารแต่ละสาขาภายใตส้ังกัดเขตราชวตัร ระหว่างวนัท่ี 1 
มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 เก็บจากกลุ่มตัวอย่าง 220 ราย จากท่ีใช้บริการบตัรกดเงินสดของธนาคาร 
ออมสินเขตราชวตัร  จ  านวน 10 สาขาๆ ละ 22 ราย  ไดแ้ก่ สาขาศรีย่าน สาขาแยกพิชยั สาขานางเล้ิง สาขาราชวตัร 
สาขาสะพานแดง สาขาสวนจิตรลดา สาขาถนนประดิพทัธ์ สาขาสุพรีม คอมเพล็กซ์ สามเสน สาขามหานาค และสาขา
ท าเนียบรัฐบาล  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
จากขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได ้ผูศึ้กษาจะน ามาวิเคราะห์โดยอาศยัเคร่ืองมือท่ีน ามาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 

และแนวทางการแก้ไขปัญหายอดบตัรเงินสดไม่เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารออมสินเขตราชวตัร  โดยการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงผสมผสานทั้งการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพเพ่ือหาค าตอบให้กบัปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาท่ีเป็สาระหลักของผลการวิเคราะห์ร่วมกันหรือส่งเสริมเติมเต็มซ่ึงกันและกันของขอ้มูล น าไปสู่การตอบ
วตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยมีการวิเคราะห์ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์น ามาวิเคราะห์ขอ้มูล โดยวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยการน า
ข้อมูลท่ีได้จากแบบสัมภาษณ์มาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแต่ละบุคคล มีการจัดล าดับ
ความส าคญัและคุณลกัษณะของขอ้มูล และเขียนรายงานขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษา โดยจะไม่ใชข้อ้มูลในเชิงตวัเลข 
แต่จะเป็นขอ้มูลเชิงพรรณนา 

2. ขอ้มูลจากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์ดว้ยคอมพิวเตอร์ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ คือ 1)  ขอ้มูล
ทัว่ไป กระบวนการตดัสินใชบ้ริการ หาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ขอ้มูความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใช้
บริการบตัรกดเงินสดของธนาคารหาค่าความถ่ี  2) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการดว้ยสถิติค่าเฉล่ีย  (Mean)  
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และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และ 3) ทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ยสถิติไคสแควร์ (Chi – square 
test) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

3. น าผลการวิเคราะห์จากขอ้ท่ี 1 และขอ้ท่ี 2 มาสรุปสาเหตุของปัญหา  
4. น าสาเหตุของปัญหาจากขอ้ท่ี 3 และผลการวิเคราะห์จากขอ้ท่ี 1 และขอ้ 2 มาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาสและอุปสรรคตามทฤษฎี SWOT Analysis และน ามาสรุปก าหนดทางเลือกกลยุทธ์วิเคราะห์ด้วยใช้ตาราง 
TOWS Matrix 

 
5. ผลการวจิัย 

ผลการศึกษาน าเสนอตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  
 ส่วนท่ี 1  สาเหตุของปัญหายอดบตัรเงินสดไม่เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารออมสินเขตราชวัตร   
จากข้อมูลการสอบถามกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 - 30 ปี สถานภาพ โสด อาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 10,001-20,000 บาท ความคิดเห็นเก่ียวกบั
กระบวนการตัดสินใช้บริการ ส่วนใหญ่ตัดสินใจใช้บริการเพราะมีส่งเสริมการขายท่ีถูกใจ  ได้รับแหล่งข้อมูล 
การแนะน าจากพนักงานธนาคาร มีปัจจยัโปรโมชัน่ท่ีใช้ในการประเมินในการใช้บริการ และใชร้ะยะเวลาในการ
ตดัสินใจเลือกสมคัรใชบ้ริการ 5 - 6 วนั ส่วนความคิดเห็นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
คือ ดา้นราคา ค่าเฉล่ีย 4.27 ดา้นผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 และอยู่ในระดบัมากทุกดา้นคือ ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 รองลงมา ดา้นสภาพแวดลอ้ม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 ดา้นกระบวนการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.06 และด้านบุคลากร ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95  และความคิดเห็น 
และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใชบ้ริการบตัรกดเงินสด  ส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการส่งเสริมการตลาดดว้ยการโฆษณา
และประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางส่ือต่างๆ ให้หลากหลายเพ่ือให้ลูกคา้เขา้ถึง และเพ่ิมช่องทางการสมคัรโดยเปิดรับ
สมคัรนอกสถานท่ีให้มากข้ึน และพฒันาอบรมฝึกฝนพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเปรียบเทียบความแตกต่าง
ผลิตภณัฑก์บัธนาคารอ่ืน เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างทุกตวัแปรไม่มีความสัมพนัธ์
กบัหลงัจากสมคัรใชบ้ริการแลว้จะใชซ้ ้ าหรือแนะน าต่อ และไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 
ยกเว้นเพศมีความสัมพันธ์ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านบุคลากร และอาชีพมีความสัมพันธ์ ปัจจัย 
ส่วนประสมการตลาดบริการดา้นราคามีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรกดเงินสดของกลุ่มลูกคา้ของธนาคารออมสิน
เขตราชวตัรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ส่วนผลการสัมภาษณ์สรุปไดว้่า 1)  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรกดเงินสด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มี
ช่ือเสียง น่าเช่ือถือ อตัราดอกเบ้ียถูก โปรโมชัน่และส่วนลดในการร่วมรายการกบัร้านต่างๆ ขั้นตอนการสมคัรง่าย 
อนุมติัรวดเร็ว มีความปลอดภยัในการใชง้าน 2) สาเหตุท่ีคิดว่าท าให้ธนาคารไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ไดแ้ก่ 
การส่งเสริมการตลาดหรือโปรโมชัน่ท่ียงัไม่หลากหลายเพียงพอ เอกสารท่ีใชใ้นการสมคัรมีจ านวนมาก ยุ่งยาก ช่อง
ทางการสมคัรท่ียงัไม่สะดวกสบายเท่าท่ีควร การพิจารณาอนุมติัเขม้งวดมากเกินไป  
 ดงันั้นเม่ือน าขอ้มูลจากผลวิเคราะห์ดว้ยการสอบถามและสัมภาษณ์ โดยพิจารณาค่าเฉล่ีย การมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และความคิดเห็นส่วนใหญ่ น ามาสรุปสาเหตุของปัญหายอดบตัรเงินสดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
ได ้3 สาเหตุหลกั คือ 1) ปัญหาดา้นช่องทางการจ าหน่าย ช่องทางการสมคัรมีจ ากดัและเอกสารท่ีใชยุ้่งยาก 2)  ปัญหา
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ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการตลาดเท่าท่ีควร และ 3) ดา้นบุคลากร พนกังาน
มีความรู้ความช านาญไม่เพียงพอต่อบริการ 
 ส่วนท่ี 2 แนวทางการแก้ไขปัญหายอดบัตรเงินสดไม่เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารออมสิน 
เขตราชวตัร โดยการน าขอ้มูลจากผลของสาเหตุของปัญหา จากการสอบถามและสัมภาษณ์มาวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกพิจาณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แลว้น ามาวิเคราะห์ตาราง TOWS Matrix หาขอ้สรุป
ก าหนดทางเลือกออกเป็นกลยทุธ์ในการแกไ้ขปัญหา ดงัตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS  Matrix ก าหนดทางเลือก 

                                     ปัจจยัภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ปัจจยัภายนอก 

จุดแข็ง (Strength) 
S1 ธนาคารออมสินมีความมัน่คงน่าเช่ือถือ
และฐานลกูคา้อยูใ่นมือเป็นจ านวนมาก 
S2 ธนาคารออมสินมีสาขาอยูท่ ัว่ประเทศ
จ านวนมาก อีกทั้งยงัมีการร่วมมือกบัเซเวน่ 
ท าให้ยิ่งมีช่องทางเพ่ิมมากข้ึนอีก 
S3 พนกังานมีความสมัพนัธ์ท่ีดีคุน้เคยกบั
ลูกคา้ 

จุดอ่อน (Weakness) 
W1 การประชาสมัพนัธ์บตัรกดเงินสดยงัไม่ถึง
กลุ่มเป้าหมาย 
W2 บุคลากรไม่มีความช านาญและ
ประสบการณ์ในการขายบตัรเครดิต 
W3 ขาดงบประมาณและแผนงานในการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีดี 

โอกาส (Opportunity) 
O1 ผูบ้ริโภคมีความจ าเป็นใชเ้งินเพ่ิมมากข้ึน
จากสภาวะเศรษฐกิจ 
O2 ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการมีเงินส ารองไว้
ใชย้ามฉุกเฉิน 
O3ในพ้ืนท่ีมีคนวยัท างานท่ีมีรายได ้ 
7,000 บาท ข้ึนไป จ านวนมาก 

กลยทุธ์เชิงรุก  SO 
กลยทุธ์ความแตกต่าง 
สร้ า งความแตกต่ า งด้าน ช่องทางก า ร  
จ าหน่าย ด้วยการบริการเพ่ิมช่องทางการ
สมคัรใชบ้ตัรกดเงินสดดว้ยการเขา้ไปบริการ
ลูกค้านอกสถานท่ี เช่น หน่วยงานราชการ
และร้านสะดวกซ้ือ 

กลยทุธ์เชิงแกไ้ข WO 
กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด 
โ ด ย ก า ร อ อ ก บู ท ป ร ะ ช า สั ม พัน ธ์ ต า ม
ห้างสรรพสินคา้ ศูนย์การคา้ งานแสดงสินคา้ 
และตลาดคนเดินต่างๆ ใชต้วัมาสคอตนอ้งออม
จังกบัพ่ีตงัค์ตรึม เป็นตวัช่วยในการดึงดูดความ
สนใจ และแจกของสมนาคุณ 

อุปสรรค (Threat) 
T1 กลุ่มลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพส่วนใหญ่มีบตัรกด
เงินสดของท่ีอ่ืนแลว้ ไม่อยากสมคัรเพ่ิม 
T2 จากภาวะเศรษฐกิจไม่ดีในปัจจุบนั ค่า
ครองชีพสูงท าให้ลกูคา้บางกลุ่มจ ากดัการใช้
เงิน และไม่อยาก 
สมคัรบตัร 
T3 การท่ีธนาคารมีส่วนแบ่งการตลาดนอ้ย 
ท าให้ลกูคา้ส่วนใหญ่พอใจท่ีจะสมคัรบตัร
กบัหน่วยงานอ่ืนท่ีมีช่ือเสียงดา้นบตัรกดเงิน
สดท่ีดีกวา่ 

กลยทุธ์เชิงป้องกนั ST 
 

กลยทุธ์เชิงรับ WT 
กลยทุยม์ุ่งเนน้พฒันาบุคลากร 
การให้การอบรมพฒันาศกัยภาพ 
และให้ความรู้กบัพนกังานให้เกิดความช านาญ
ในการปฏิบติังาน ทั้งในดา้นการใหบ้ริการท่ี
ประทบัใจและในการให้ขอ้มูลและบริการแก่
ลูกคา้ รวมทั้งจดัท า Workshop และท าระบบ
การประเมินการให้บริการ 
และรับความคิดเห็นจากลกูคา้   
และเพ่ือให้การปฏิบติังาน 
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 จากการวิเคราะห์ตามตารางดังกล่าวท าให้ไดแ้นวทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาออกเป็น 3 ทางเลือก คือ   
1) กลยทุธ์ความแตกต่าง เป็นกลยทุธ์เชิงรุก แกปั้ญหาดา้นช่องทางการจ าหน่วย ดว้ยการบริการเพ่ิมช่องทางการสมคัร
ใชบ้ตัรกดเงินสดดว้ยการเขา้ไปบริการลูกคา้นอกสถานท่ี เช่น หน่วยงานราชการและร้านสะดวกซ้ือ 2) กลยุทธ์การ
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ส่งเสริมการตลาด เป็นกลยทุธ์เชิงแกไ้ข แกปั้ญหาดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การออก
บูทประชาสัมพนัธ์ตามห้างสรรพสินคา้ ศูนยก์ารค้า งานแสดงสินค้า และตลาดคนเดินต่างๆ ใช้ตัวมาสคอตของ
ธนาคารออมสินมาเป็นตัวช่วยในการดึงดูดความสนใจ และแจกของสมนาคุณลูกคา้ท่ีสมคัรใช้บริการท่ีบูท  และ   
3) กลยทุยมุ่์งเนน้พฒันาบุคลากร เป็นกลยทุธ์เชิงรับ แกปั้ญหาดา้นบุคลากร การอบรมและให้ความรู้กบัพนกังานทั้งใน
ดา้นการให้บริการและขอ้มูลส าหรับใชใ้นการให้ขอ้มูลและบริการแก่ลูกคา้ การท า Workshop เดือนละคร้ังและการท า
ระบบการประเมินการให้บริการและรับความคิดเห็นจากลูกคา้  
 จากทางเลือกท่ีได ้3 ทางเลือก เลือกเพียงทางเลือกเดียวเพ่ือสามารถน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด  คือ  
กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด เป็นกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการ 7Ps เพ่ือจดัท าแผนปฏิบติังาน โดยส่งเสริม
การตลาดดว้ยโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นการออกบูทประชาสัมพนัธ์ตามห้างสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้ งานแสดงสินคา้ 
และตลาดคนเดินต่าง ๆ และตั้งแผนฉุกเฉินหากไม่สามารถปฏิบติังานตามเป้าหมาย ดว้ยการออกประชาสัมพันธ์ 
โดยการออกบูทในสถานท่ีหน่วยงานราชการ  โดยเฉพาะหน่วยงานกรมทหารส่ือสารและกองพนัทหารราบ มณฑล
ทหารบกท่ี 11 (พนั ร. มทบ.11) เพ่ือเขา้ไปประชาสัมพนัธ์บตัรกดเงินสด เป็นการออกไปส่ือสารกบัลูกคา้โดยตรง 
ใชพ้นกังานในการประชาสัมพนัธ์ และสามารถใชป้ระชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือดว้ยตวัการ์ตูนมาสคอตนอ้งออมจงักบัพ่ีตงัค์ตรึม 
จากสต๊ิกเกอร์ไลน์ของธนาคารออมสินมาเป็นตวัช่วยในการดึงดูดความสนใจ เพ่ือให้ประชาสัมพนัธ์และแนะน า
โปรโมชัน่ต่างๆ และการให้สมนาคุณท่ีระลึกให้กบัลูกคา้ท่ีสมคัรใชบ้ริการท่ีบูทสร้างแรงจูงใจสามารถเพ่ิมจ านวน
ยอดการสมคัรได ้
 
6. การอภปิรายผล 

จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายไดว้่า จากสาเหตุของปัญหายอดบตัรเงินสดไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ
ธนาคารออมสินเขตราชวตัร ส่วนใหญ่เกิดจากการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการตลาดหรือไม่มีการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการตลาดเท่าท่ีควร  แสดงให้เห็นว่าธนาคารออมสินหลายสาขาในเขตราชวตัรควรให้
ความส าคญัการส่งเสริมการตลาดดว้ยการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้มากข้ึน เพ่ือการแข่งขนัและการพฒันาธุรกิจ 
เพ่ือดึงดูดใจลูกคา้ให้ใชบ้ริการหรือตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ดงันั้นแนวคิดทางแกไ้ขปัญหาท่ีน าไปสู่การจดัท าแผน 
ปฏิบติังานเพ่ือสามารถน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุดคือ กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการ 7Ps การส่งเสริม
การตลาดดว้ยโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นการออกบูทประชาสัมพนัธ์ตามห้างสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้ งานแสดงสินคา้ 
และตลาดคนเดินต่างๆ และตอ้งตั้งแผนฉุกเฉิน เพ่ือการประชาสัมพนัธ์และรับสมคัรนอกสถานท่ี โดยการออกบูทใน
สถานท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วยงานกรมทหารส่ือสารและกองพนัทหารราบ มณฑลทหารบกท่ี11 (พนั ร. มทบ.11) 
เพ่ือเขา้ไปประชาสัมพนัธ์บตัรกดเงินสด เป็นการออกไปส่ือสารกบัลูกคา้โดยตรงใชพ้นักงานในการประชาสัมพนัธ์  
และสามารถใช้ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือดว้ยตัวการ์ตูนมาสคอต น้องออมจงั กับพ่ีตังค์ตรึม จากสต๊ิกเกอร์ไลน์ของ
ธนาคารออมสินมาเป็นตวัช่วยในการดึงดูดความสนใจ เพ่ือให้ประชาสัมพนัธ์และแนะน าโปรโมชัน่ต่างๆ และการให้
สมนาคุณท่ีระลึกให้กบัลูกคา้ท่ีสมคัรใชบ้ริการท่ีบูทสร้างแรงจูงใจสามารถเพ่ิมจ านวนยอดการสมคัรได ้สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของพัฒนา ศิริโชติบัณฑิต (2559) ท่ีว่าการส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณาตามส่ือวิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือใช้การลด แลก แจก แถม ชิงโชค ประกวดแข่งขัน คูปอง หรือใช้พนักงานขาย การ
ประชาสัมพนัธ์และการให้ข่าวเป็นการส่ือสารทางการตลาดจากผูใ้ห้บริการไปยงัผูใ้ช้บริการ และสอดคลอ้งกบั
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งานวิจัยของฤทยัรัตน์ คล้ายปักษี (2554) ท่ีว่ากลยุทธ์การตลาดบริการ (7  Ps Strategy) เป็นแนวทางการแกปั้ญหา
ก าหนดกลยุทธ์การเพ่ิมยอดบตัรเครดิตของธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) เพ่ือเพ่ิมการใช้ยอดบตัรเครดิต 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 

แต่อยา่งไรก็ตามก็ควรค านึงถึงสาเหตุของปัญหาช่องทางการสมคัรมีจ ากดัและเอกสารท่ีใชยุ้ง่ยาก พนกังาน
มีความรู้ความช านาญไม่เพียงพอต่อบริการ โดยเพ่ิมช่องทางการสมคัรดว้ยการบริการนอกสถานท่ี แจง้ขอ้ความผา่น
โทรศพัท ์และให้พนักงานไดรั้บการอบรมและท า workshop แลกเปล่ียนประสบการณ์การให้บริการ ดว้ยการใชก้ล
ยทุธ์การตลาดบริการ (7 Ps Strategy) ในระดบัหนา้ท่ีและกลยทุธ์ความแตกต่างในการบริการของแต่ละสาขาเพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบการแข่งขันตามแนวคิดของ Ghillyer (2012)  ท่ีว่าการใช้กลยุทธ์การตลาดบริการ (7 Ps Strategy)  
ตอ้งด าเนินการให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในระดบัองค์กรและระดบัธุรกิจเพ่ือสร้างความแตกต่างหรือการใชก้ลยุทธ์
ความแตกต่างเพ่ือการแข่งขนัการเลือกใชบ้ตัรเงินสด Prima Card และ People Card  โดยเนน้ความแตกต่างผลิตภัณฑ์
สินคา้ใหม่เสริมหรือควบคู่กบัการให้บริการบตัรเงินสด  หรือความแตกต่างการบริการท่ีให้ความส าคญัการบริการ
ลูกคา้นอกสถานท่ีเพ่ือดึงดูดใจลูกคา้สร้างความไดเ้ปรียบคู่แข่ง 

 

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
บทสรุป 
ผลการศึกษาสาเหตุของปัญหายอดบัตรเ งินสดไม่เ ป็นไปตามเ ป้าหมายของธนาคารออมสิน  

เขตราชวตัรคือ 1) ช่องทางการสมคัรมีจ  ากดัและเอกสารท่ีใชยุ้่งยาก ไม่มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการตลาด
เ ท่า ท่ีควร  พนักงานมีความ รู้ ความช านาญ ไม่ เ พี ยงพอ ต่อบริกา ร  และ  2 ( แนวทางแก้ไข ปัญหาได้   
3 ทางเลือก คือ กลยุทธ์ความแตกต่าง การสร้างความแตกต่างการบริการช่องทางการจ าหน่าย โดยเพ่ิมช่องทางการ
สมัครด้วยการบริการนอกสถานท่ี แจ้งข้อความผ่านโทรศัพท์ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ด้วยโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ผ่านการออกบูทประชาสัมพนัธ์ตามห้างสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้ งานแสดงสินคา้ และตลาดคนเดิน
ต่างๆ และกลยทุยมุ่์งเนน้พฒันาบุคลากร ให้พนกังานไดรั้บการอบรมและท า workshop แลกเปล่ียนประสบการณ์การ
ให้บริการ แต่ต้องเลือกเพียงทางเลือกเดียวท่ีสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดคือ กลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาดท่ีเป็นกลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดบริการ 7Ps  โดยส่งเสริมการตลาดดว้ยโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นการ
ออกบูทประชาสัมพนัธ์ตามห้างสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้ งานแสดงสินคา้ และตลาดคนเดินต่างๆ 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษามีขอ้เสนอแนะต่อการศึกษาคร้ังน้ีว่า  การศึกษาสาเหตุของปัญหายอดบตัรเงินสดไม่เป็นไป

ตามเป้าหมายของธนาคารออมสินเขตราชวตัร ส่วนใหญ่เกิดจากการส่งเสริมการตลาดและใชก้ารแกไ้ขปัญหาดว้ย 
กลยุทธ์การตลาดบริการ (7 Ps Strategy)  เพ่ือส่งเสริมการตลาด  ซ่ึงปัญหาและแนวทางการแกไ้ขน้ีมาจากขอ้มูลการ
สอบถามลูกคา้และการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ีในระยะเวลาค่อนขา้งจ ากดัในการศึกษาและเป็น
ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการอยู่แลว้ และควรหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาเพ่ือสร้างความแตกต่างการบริการในระดบัธุรกิจและ
การพฒันาบุคลากรของธนาคารสาขาท่ีเป็นทางเลือกอ่ืนเพ่ือการแข่งขนัและไดเ้ปรียบมากกว่าน้ี ดงันั้นหากมีการศึกษา
คร้ังต่อไป ควรศึกษาแนวทางการแกปั้ญหายอดบตัรเงินสดจากการสอบถามลูกคา้รายใหม่และรายเก่าหรือประชาชน
ทัว่ไปต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ และการสัมภาษณ์ท่ีมาจากหลายฝ่าย ทั้งในส่วนส านักงานใหญ่ หน่วยพฒันา
ผลิตภัณฑ์ หน่วยบริหารหน้ีหรือท่ีเก่ียวข้อง เปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืน เพราะสาเหตุของปัญหาท่ีได้จากปัจจยั 



การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 14  ปีการศึกษา 2562 
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ส่วนประสมการตลาดบริการอาจไม่ใช่สาเหตุท่ีแทจ้ริง และเลือกใชก้ลยุทธ์ความแตกต่างเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่
เสริมการบริการบตัรเงินสดของธนาคารออมสินสร้างความไดเ้ปรียบการแข่งขนั 
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